








 2 و9 اا

 ل1
 كتتاءاطعلاا_ تالق ورق

 ثلاشلامسقلا
 نلونفلاو ةراّمعلاو ةرابصتلا



 ه411١ « ةماعلا زيزعلادبع كلملا ةبتكم (2)

 رشنلا ءاتئا ةيتطولا دهف كلملا ةبتكم ةسرهف

 (ضايرلا : م417١ /ه414١) تاءاطعلاو تايلقتلا نم نورق : سلدنألا ةودن

 «ناديزلا يلع نب هللادبع ريرحتلا ةنجل /تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق :سلدنألا ةودنل يملعلا لجسلا

 . م1995 /ه1١141١/ « ةماعلا زيزعلا دبع كلملا ةبتكم : ضايرلا. [خاو] . . . ينابيحسلا حلاص نب دمح ؛اًررقم

 ٠١( ؛ ةمكحملا لامعألا ). مس 78 ؛ جم

 49057 509/5 :ةلسلسلا مقر

 (؟ ج)اتا 741.7 : كمدر

 3538:.1١95"١ : دمدر

 تارمتؤم ةيمالسإلا ةراضحلا .؟ تارمتؤم  سلدنألا ١.

 . ناونعلا .ب ضايرلا « ةماعلا زيزعلا دبع كلملا ةبتكم .أ

 ةما'ر .ا/ا يويد

 ١4/١11 : عاديإلا مقر

 ةقا/.174.1/5 :ةلسلسلا مقر
 ) جك ند كمدر

١” 

 فتلوألا ةةحبلملا

 م1435 رلصا عال

 َئضارلاب ةماعلازهزعلا)تبك كلل ناك ةظرفح ّجطلاقوقتح

 ةمظنملا ةهجلا يأر ةرورضلاب لثمت الو اهباحصأ يأر نع ربعت ةودنلا تارضاحم



 ماعلا زعبيل ثكَم
 )٠١( ةمكحملا لامعألا

. 
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 ل رس وج هه أ و

 كتاءاطعلا» تابلَفسلارم ورق

 ةدرئاوباذلإ جيل

 ثكلاثلامسقلا

 نونفلاو ةراجسعلاو ةراضتلا

 روما حام

 .اردم 4!ريرل) ات كرز

 اكرر لقوم ننلاقرؤل 0

 70 ايزل كوب لاس يرتكل)

 ماعلا بك للا نمت اَكوبطَم
 م1461 رسصا عقال









 تايوتحملا

 عوضوملا

 ةيبرعلا ةغللاب ثاحبألا : الوأ

 0 بوشبش دمحأ .د

 مادو ٠١ /ه وا" ق نيب ام سلدنألا يف تايضايرلا

 1570717010# 0 0 10 غالبإ لمحم

 ووو و ورة ف واو وو رورو وة رف هو موو و رورو ووقف فل

 ظل

 ىطسولا نورقلا لالخ ةيقيرفاب ةيملعلا ةايحلا يف سلدنألا ييضاير ةمهاسم

 ووو هدر دو مرو ور ووو ورع 1 يفداه رمع نب ةديمح .د

 برغملاب ةيفاقثلا ةايحلا يف اهتناكمو ةيسلدنألا ةياجب ةسردم رئازجلاب ةيسلدنألا ةبرجتلا
 (م17-11 هال ق) طس وألا

 0510 ينوديعس نيدلا رصان .د

 ابوروأ يف اهريثأتو برغلا ىلإ قرشلا نم ةيبرعلا مولعلا لاقتنا
 12177010 0 ب7 بايد يلع .د

 ابوروأ ىلإ ةيبرعلا مولعلا لقن يف ةلطيلطب ةمجرتلا ةسردم رود
 م٠ 8

 )11110 ةحيس ةعمج . د

 ةيمالسإلا سلدنألا ندمل ينارمعلا طيطختلا

 11 دامحلا هللأ دبع دمحم .د

 ةبطرقب عماجلا دجسملا ةرامع ىلع قشمدب يومألا عماجلا رثأ
 0-5 لقيعملا ميهاربإ ليلخ .د

 ةيرامعملا مهلامعأ مهأو سلدنألاو برغملا يف ءانبلا ءافرع
 0-5 يوالحكلا دمحم دمحم .د

 ةيسرم يف يمالسإلا جاجزلا

 ريمعلا ميهاربإ نب هللادبع .د ةمجرت

 قرروا درو رورو ووفاء لة ووو

25100 

29100 

 0 للا

 ةحفصلا

1١ 

 0ها/

 ف

 نفي

 ا ١

"0 



 ةحفصلا

21 

67 

 عوضوملا

 ةيبنجألا تاغللاب ثاحبألا : ايناث
 ماد خملولانو وك ن كيانمل 8ملعع 6م عمم دكا هسل اآ'ءوأ : طع "فيسدطنع 5

 هموععمتمع ائامرمتإل '[ممكسأ ةولمصق 1م ا1/ ةواقتل 5نطما]ةيضطتم (17طح 20ط عصخات-

 165) 00م

 19 ل10 ىدمععأم زد اوامستع ماجن طاقسصتل 0:ةمملم همم آه 7 عود (:3-1خ3/ (نعدات-
 165) حكوسنعا ظكمتسمم 81هدععمم - لاتقس ل05ع (00ع5ه08 003262 - لاتقل 06
 مالمو 800عللم طلت عل هلل وع للموت موو مووت ممم همومهم وفو

 1ك واتعدل طاصعصمأمممك هل [[هنمع ذم اطع قلطهسم
 نودعمأم دوعمتب لع ظسصتمعو - ادعم لودع اول لعا 05ه للسلم ل

 طم لناس وملع نأ ]ضقت عماتمم طئاعطعم ذص اطغ ةامادزدضم 01 0ضةصهلف ةه عجمسصماع 0
 اق نوم نأ ا وامن تم 00ه ام 5نمصعاطعم اطع 5هعتهل ةصل ظعمممستع لعب 810مصعمأ

 0[ ذا - حل لانك
 تون وكوسم [عدعمس ةلد فلس وتلا .ل لووول تم و ومو و مومو تمون وممتع مهمل

 را 1 لعم انافقستعم نم معضم

 معملرعم لزووعمعتج ©ققأتلله .ء منتو ووو موووت ووو ممم هموم



 دنألاب ميلعتلاو ملعل 0 ا ةلزنم

 مرح نب 0 ةلاسر لالخ نم





 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق ١ سئلدنألا 0 م ا ا داع تا تان نهيق حرص كولد حرس اكاد ديال فاق محو كاعا هيدا نقع كوكب 21-2

 سلدنألاب ميلعتلاو ملعلا ةلزنم
 مزح نبا] مولعلا بتارم ةلاسر لالخ نم

 (*بوشبش دمحأ :روتكدلا

 تاجاتنتسا ةدعب جرخيو « مولعلا بتارم 0 مزح نبا ةلاسر ليلحت لوح عوضوملا اذه روحمتي

 ةفرعملا أدبمو « اهضعبب مولعلا طابتراب هذه صخلتتو « اهفينصتو مولعلل مزح نبا ةرطنب قلعتت

 امو ةعيرشلا مدخي امل ةهجوم نوكت نأ بجي اهلك مولعلا نأ ىلع ديكأتلا مث «٠ قمعت نود ةيعوسوملا
 .اهمهف ىلإ يدؤي

 ىنعم يطعتو ةحيحصلا ةهجولا مولعلا هجوت يتلا يه ةعيرشلا نأ ىلع مزح نبا دكؤي امك

 1115518105 01" 5151015 ذللاد 8110811011 111 هلل1آ>ذ151

0111611011 1111 011 82151115" 1110110181 

 01 5015110135" 81 1811 خش

8 
 آنا. مط عل طق ط0اط

)6 851152 

 آد اطلق مهمعت اطع معوعونعطعت ةمقلزلدمذ من0101 طق عمادألاف 01 ]طم طدجتم 08 6

 هلودو1 ةعواتمم 01 دعاممععد "84ه هل اناث", نونم ل115 3221ال515 16 >/1 عا" 22206 5ع عاهل

 11 عر عمععو عاماتمسم ام آطم طدمماو الاعب هم دعاعمعت5 ه0 اطعأن ء1مقد11ع2ل10: اطقأ 15 10 527

 اطلع ماع عاهل هممطلمو عار عمو ةءهاعدمقك ةمل اطق متمعا1مأ1ع 05 عممالع10معلتع 5طق]11087

101 

 '1 طول ا/1عو/ هلك ةعمممطقما نو اطقغ اطعدأد اطقأ هلأ 5هلعمععد ممابقأ 66 ةتلمصتمق 3[ 1808

 اطع هطقتناو ةصل زاك مص معان عمماةم, [ت طقس 00م5 دقزن اطقأ ![؟امصتع لان115م1106026هع 585

 وعاعم عمو (ماتهئ0 الع دامت عادا ل11تعانوم, هل !طهلعقو ةعدمع 01 اطقأن' دال. '1طع ةاناطمال 5635[5-

 ءو ةلكم [ذم طدعمساو هنت م 01 انكاض ع طاتتلقلل اعممزتتا تل عغ [01* ةععانلأل 21 68015[ 1110565.

 . (ةيبرتلل ىلعألا دهعملا) سنوت ةعماجب ذاتسأ « نوبرسلا ةعماج نم ةلودلا هاروتكد (*)
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 ثاءاطعلاو تابلقتلا نم ثنورق : سلدنألا 22 0 م ل اقل ل ل م لال ع مط هوا عال ندع م ما اتسم هع مع مم هع عع

 ةنس هَمَّلأ يذلا "7 «فآلألاو ةفلألا يف ةمامحلا قوط» باتكب 21'يسلدنألا مزح نبا رهتشا دقل
 نأ ريغ « (”يرهاظلا مث يكلاملا بهذملا نع عافدلل اهنود يتلا ةيهقفلا هتافلؤمب فرع امك هاا
 ةرادجب دسجي يسلدنألا مزح نبا لعلو اهضارغأ ددعتو هتافلؤم ةرازع ىلع فقي( '' هتمجرت يف نعمتملا
 تابلقتلاو ريزغلا ءاطعلل لاثم وه ذإ : سلدنألاب نيملسملا ىركذ ءايحول اهدقعن يتلا ةودنلا راعش
 مث اهنع دعبأو رهظتسملا نمحرلا دبع دهع يف ةرازولا دّلقتو 2 هاجو رع تيب يف عرعرت دقف ؛ ةيلاتتملا
 ةلود لوفأ درجمب هاجلاو ٌرعلا دقف نأ ثبل ام هنكل (ه4717 ه 414) دتعملا ماشه دهع يف اهيلإ عجر
 لوقيو ًادرشم ةبطرق نع اديعب مزح نبا شاع خيراتلا كلذ لنمو ءه4 3737 ةنس « سلدنألاب ةيمأ ينب
 رايدلا ٌربن نم هيف نحن امب متهم يلابو بلقتم ينهذ نأ ملعت تنأو» : هتبرغ ًافصاو ةمامحلا قوط بحاص
 50 «ناطوألا نع ءالجلاو

 ةريزغ : سلدنألاب ةيمأ ينب ةلود طوقس دعب فلؤملا ةايح طمنب ةرثأتم "7 مزح نبا لئاسر تءاج دقو
 مغر ةقيمع , اهشاع يتلا ةيعامتجإلاو ةيركفلا براجتلا فالتخاك ضارغألا ةفلتخم , هثبرجت ةرازغك

 . ةفلتخملا ةايحلا نحم لالخ لجرلا اهب رم يتلا ةيدوجولا ةبرجتلا قمعك « اهصن باضتقا

 تت م
 ةئس ةلبل ةيدابب ىفوتو ه "41 ةئس ةبطرقب دلو « يسلدنألاب بقّلملا مزح نب ديعس نب دمحأ نب يلع دمحم وبأ وه (1)

 ,ه1 05

 صنلا امأ ةينابسإلاو ةيسنرفلاو ةيناملالاو ةيسورلاو ةيزيلجنالا : اهنم تاغل ةدع ىلإ ةمامحلا قوط باتك مجرت دقل )00
 .م19/1/ ةئس اهرخخآو « ١515 ةنس اهلوأ لقألا ىلع تارملا تارشع رشنو ققح دقف يبرعلا

 وهو سايقلا يفن امهدحأ : نيرمأب « يناهبص | ىلع نب دواد قرشلا يف هسسأ يذلا يرهاظلا بهذملا رهتشا دقل (©)
 :الثم رظنا ١ صوصنلا رهاوظب لخألا يف لثمتي يناثلا رمألاو . ةيمامإلا ةعيشلاو ةنسلا ءاملع ضعب قفاوي كلذ يف
 دقلو . (ه11/89١ قشمد  يناغفألا ديعس ذاتسالا قيقحت ديلقتلاو ناسحتسالاو أرلاو سايقلا لاطبا : مزح نبا
 ل دل كرولا نوقع وكر حار دل ييسر اكن ورق ل اجد اعلا سا
 قوط» ةباتك لبق يرهاظلا ىلإ يعفاشلا بهذملا نم لوحت هنأ حجرألاف .مزح نبا صوصخب امأ ء. ( 0
 ريثأتب يرهاظلا بهذملا قنتعا دق مزح نبا نأب لوقلا ىلإ ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد بهذتو . (ه4 )6 ةمامحلا
 .(118-187 ص . ةيسلدنأ ةروص مزح نبا : يرجاحلا هط اذه لك يف عجار ) رايخلا يبأ هخيش نم

 .يمالسإلا بتكملا رشن: توريب) « هبدأو هتايح . يسلدنألا مزسح نبا : ةفيلخ ميركلا دبع : الغم رظنا (5)
 (ت . د « يبرعلا ركفلا راد : توريب ٠١) ةرهاقلا ؛ ةيسلدنأ ةروص مزح نبا : يرجاحلا هط وأ ماقال

 , ها" ١ ةنس رماع يبأ نب هللا دبع نب دمحم بجاحلل ةرازولا هوبأ ىلوت 2(
 :توريب) ؛ لوألا ءزجلا « مزح نبا لئاسر : يف سابع ناسحا روتكدلا قيقحت  ةمامحلا قوط : مزح نبا 00

 ”16١7. ص (م١154 -لرشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا

 لازي الو اهنمرفوألا ردقلا رشن دقو) اهنم تاطوطخم ةدع انتلصو ةلاسر ؟0 مزح نبال سابع ناسحإ ىصحأ دقل (0)
 تاسادللةيبرعلا ةسسؤملا : توريب )١() ءزجلا مزح نبا لئاسر ةمدقم رظنأ انلصت مل ًافلؤم 67و( ًالصاوم
 .(م١184 ءرشنلاو



 بتارم ةلاسر »يه اهجهنمو اهعوضوم يف ةفيرط ةلاسر انتلصو يتلا لئاسرلا ةعومجم يف دجوتو
 : بابسأ ةدعل ةمهم يهو «مولعلا

 . يسلدنألا مزح نبال ةعساولا ةيملعلا ةفاقثلا نع انئبنت الوأ يهف -

 . ميلعتلاو ملعلل يسلدنألا ركفملا اذه اهيطعي يتلا ةلزنملا نع ةركف انيطعت يهو

 ًامامتها اهولوي مل نيثحابلا نوك ىلع ةدايز , فراعملاو مولعلا ملعت يف اًيوبرت ًاجاهنم انل مدت يهو -
 انارت كلذل ؛ 2" ةلثم «لحنلاو ءارهألاو للملا يف لصفلا ١وأ «ةمامحلا قوط ١ ب مهمامتهال اسايق ًاريبك
 نيملسملا نيركفملا دنع مولعلا فينصت ةيلاكشا يف ضوخلاب نيئدتبم ةلخادملا هذه اهل صصخن
 . ةماع

 : يمالسإلا ريكفتلا يف مولعلا فينصت ةيلاكشإ )0(

 ىلإ دوعت مدقلا يف ةبراض ةيضق يمالسإلا ريكفتلا يف اهتلضافمو اهفينصتو مولعلا ءاصحإ ةيضق ربتعت
 ًاملسم ًافوسليف دجن داكن ال اننأ ىتح ؛ عبارلاو ثلاثلا نيئرقلا لالخ ىدامتتو ةرجهلل يناثلا نرقلا رحخاوأ
 (ه1 نرقلا) نايح نب رباج دي ىلع ماشتحاب ةيلمعلا تقلطنا دقلو ؛ اهيف فيلأتلا وأ اهركذ نع لفاغتي
 يف يبارافلا فرط نم حرطت اهارن مث 2 «نييقرشملا قطنم» يف انيس نبا سيئرلا خيشلا دنع تلحفتساو
 عفنأ اهيأو لضفا اهيأ ملعيف مولعلا نيب سياقي نأ ناسنإلا هب ردقي يذلا باتكلا ١ اذه «مولعلا ءاصحإ)»
 , (2١0 45 ص « يبارافلا ريبعت دح ىلع ؛ « فعضأو ىهوأو نهوأ اهيأ و قثوأو نقتأ اهيأو

 مولعلا بتارم ةلاسر كلذ يف امب ) رامضملا اذه يف فلسلا نع انتلصو يتلا تافلؤملا بلغأ ديفتو
 اياضق ثالث اهيف صحفتملا ىلع حرطت ةبعشتم ةيضق مولعلا فينصت ةيضق نأ ( يسلدنالا مزح نبال
 : ةيساسأ

 كة سس سس سمس
 ةلاسر ٠ ءزجلاب كلذك دجويو سابع ناسحسإ قيفحت ؛ ؛ ءزجلا ؛ مزح نبا لئاسر يف مولعلا بئارم ةلاسر ترشن "0

 مولع نم هفقوم مزح نبا اهيف نيبي ٠ قيرطلا راصتعخاب ةاجنلا عراش ىلع تيقوتلا : اهناونع ( تاحفص 1١1 ةريصت
 اننارقفلا ضعب ةرانإ دصق تافطتقملا ضعبب اهنم دهشتسنسو « ةوبنلا مولعو (ةيعضولا مولعلا يأ ) لئاوألا
 . مولعلا بتارم ةلاسرب ةدوجوملا

 سرام , ةيبرع تاسارد ةلجم يف مزح نبا ىدل مولعلا فيئصت : توفي ملاس ةسارد كلذ نم ينئتسن )0
 ءامنالا دهعم رشن : توريب ) ؛نودّلخ نبا ةيجهنم يف ةسارد : يخيراتلا باطخلا ليلم وأ يلع باتكو م17
 (ت.د) ؛يبرعلا

 , 0 /4 ددع يبرعلا تارتلا ةلجم . ىطسولا نورقلا يف ةيملعلا ةفرعملا فينصت ةلأسم : فيس هللا ريخ : الثم رظنا 0
 :توريب ) ط , ؛ج « مزح نبا لئاسر يف مولعلا بتارم ةلاسرل ةمدقم : سابع ناسحإ « قشمد ةيناثلا ةنسلا
 : 7/8 ىلإ 7 ص نم (م1987 « رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا
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 تاءاطعلاو تابلفقتلا نسم نورق ّ سئلدنألا 2100 ااا ااا

 نه ًاقالطنا كلذب موقي مولعلا نيب ةلضافملل ردصتي نم نأ ليلدب « ةيفسلف ةيضق الوأ يهف )1
 مولعلا مسقي (ها904 /ه'159) ًالثم يبارافلا ىرتس كلذل )2١. ةيئارواموأ ةيدئاقع وأ ةيفسلف تاعانق
 ةمداخ ناسللا ءاول تحت ةيوضنملا مولعلا لعجيو قطنملا ملعو ناسللا ملع : نييساسأ نيمسق ىلإ
 نينارقلا انيطعت ١ يتلا كلت اهئأب قطنملا ةعانص يبارافلا فرعيو « قطنملا ءاول تحت ةيوضنملا مولعلل
 نم هيف طلغي نأ نكمي ام لك يف قحلا وحنو باوصلا قيرط وحن ناسنالا ددستو لقعلا موقت يتلا
 0)21١, طلاغ اهنم طلغ دق نوكي نأ نمؤي سيل ام تالوقعملا يف اهب نحتمي يتلا نيناوقلاو تالرقعملا
 لاثمأ نيينانويلا ءامكحلل ًائثيرو كلذب نوكيو مولعلا ليصحتل ىوصقلا ةياغلا ةفسلفلا نم لعجي امك
 . سيلاطاطسرأو نوطالفأ

 أدبملا اذه ءوض يف مولعلا بتري هارنس يذلا ( هيقفلا ) مزح نبا قلطنمل فلاخم قلطنم وهو
 راد يف زوفلا ىلإ لصوأو دولخلا راد يف صالخلا ىلإ ىدأ ام مولعلا لضفأ نإ ١ : فرصلا يمالسإلا
 لفاغتيو ةفرعملا ةمق ىلعأ يف ةعيرشلا ملع لعجي مولعلا بتارم ةلاسر بحاص ىرنس كلذل ”١ « ءاقبلا
 ريكفتلا ةموظنم ىلإ رخآ يبرع فوسليف يأ نم برقأ كلذب نوكيو ؛ ةفسلفلا نع داكي وأ
 . يد م ١ 014( داسالا

 امك ) اينمض انل مدقي اهبيترتو مولعلا فينصتل ردصتي نم نأ ىنعمب « ةيوبرت ةيضق ًاضيأ يهو (ب)
 ناوخإ دنع نأشلا وه امك ) مولعلا هذه سيردت يف ًاجهنم ةحيرص ةفصب وأ ( يبارافلا دنع نأشلا وه
 ىلع ديكأتلا ءاج امك 0 مولعلا بتارم يف ًانيب ًاحيرص جهنملا اذه ءاج دقو ( مزح نبا وأ ءافصلا

 ةفسلفلا لنم ًارضاح يئاروام وأ يدئاقع وأ يفسلف أدبم نم ًاقالطنا مولعلا فينصت يف ةلثمتملا ةدعاقلا هله ىرن )١١(
 نباو يبارافلا تافينصت يف يطسرألا فينصتلا رثأ دقو «٠ سيلاط اطسرأو نوطالف نم لك ىدل يأ « ةينانويلا
 يذلا ىمسألا ملعلا ةمكحلا نم اولعج ةفسالفلا ءالؤه لك نأ ثيح نم « نيملسملا ةفسالفلا نم مهريغو انيس
 ةعيرشلا نم لعجيل « عامجإلا اذه نع جرخيس مزح نبا نأ فيك ًاقحال ىرئسو . ىرخألا مولعلا لك همدخت
 . ةيناسنإلا فراعملاو مولعلا لكل مظنملا أدبملا

 . 01 : ص ؛ (م1945١ « يبرعلا ركفلا راد: ةرهاقلا)  مولعلا ءاصحا « يبارافلا (16)

 لغتشي وأ ةفسلفلا أرقي نالف ليق املك هنإف « ميجنتلاو ةفسلفلا الإ ءانتعاو ظح مهدنع اهل مولعلا لكو » : ةفسلفلاب
 هرمأ لصي نأ لبق هوقرح وأ ةراجحلاب هومجر ةهبش يف لز نإف هسافنأ هيلع تديقو قيدنز مسا هيلع قلطأ ميجنتلاب
 . 7١90 ص « ؟ ناطلسلل

 لءاستي ءىتف ام نيرشعلا نرقلا ملسم نأ كلذ رصاعملا يمالسإلا ريكفتلا يف ةيضقلا هذهل ىدص دجن انلزام اننإ ()
 .! هيلإ ةبسنلاب اهعفنأو مولعلا ىدجأ نع يبرغلا يفاقثلا وزغلا مامأ

 لوأ ذنم أدبي نأ مهريغو هنادلو راغص ساس نم ىلع بجاولاف 1 16 ةحفص نم ةيادب مولعلا بتارم : رظنا 00600
 اذإف . . . فورحلا نم تاملكلا فيلأتو طخلا ميلعت يف بدؤم ىلإ مهملسيف « هب نوبطاخي ام مهمهفو مهدادتشا
 دحلا ىلإ ةغللاو وحنلا نم ءرملا غلب اذإف . . . أعم ةغللاو وحنلا ملع ىلإ لقتنيلف انركذ امك ةباتكلاو ةءارقلا يف لفن
 . « .. . ددعلا ملع ىلإ لقتنيلف انركذ يذلا



 000 ا وس جوف م اوك علال ست كفل او تال يجب خجل

 مولعلاب ءرملا متهي نأ بجاولا امئاو ١ : مزح نبا لوقي « ةلاسرلا لماكل ًامظنم أدبم يملعلا جردتلا

 مث هب الإ هرئاس ىلإ لصوتي ال ام ميدقتلاب اهنم رثؤي نأو ؛ تقولا يف اهب عفتني دق يتلاو اهملعت نكمملا
 نمك . هب الإ هيلإ لصوي ال ام ةاناعم نود مولعلا عفرأ ىلإ ءاقترالا مار نم نإف. عفنألاف عفنألاو مهألاف مهألا

 ال يتلا بتارملاو جردلا يف اهيلإ لقنتلا فلكتي نأ نود ءانبلا ةقينأ ةللظم ةحتفتم ةيلع ىلإ دوعصلا مار
 .( 57 ص « مولعلا بتارم ) « اهب الإ ةيلعلا كلت ىلإ ليبس

 ةقيرط ىلع اهبلاط دامتعا ةرورضبو ضعبب اهضعب مولعلا طابتراب عنتقا دق يسلدنألا مزح نبا نا كلذ

 مولعلا نأ كلذ :١ ددصلا اذه يف مولعلا بتارم بحاص لوقي « دقعملا ىلإ طيسبلا نم بهذت ةجردتم
 عضوم يف كلذك لوقيو ١١١ 6 انفصو امك ضعب ىلإ اهضعب جرد اهنأو انركذ امك ضعبب اهضعب ةقلعتم
 كرت دقو( !١ «هريغ نع ملع اهنم ىنغتسي الو ضعبب اهضعب قلعتي انركذ يتلا مولعلاو» : ةلاسرلا نم مدقتم

 : يلي امك ئراقلل هصخلن احضاو ًايوبرت ًاجاهنم مزح نبا انل

 ١- ةسماخملا نس نم ةيادب كلذو ) ةباتكلاو ةءارقلا ملعت : لوألا ىوتسملا ( .

 . ةغللاو وحنلا ملعت : يناثلا ىوتسملا -؟

 .ددعلا ملع : ثلاثلا ىوتسملا

 . ةيعيبطلا مولعلاو قطنملا : عبارلا ىوتسملا -5

 .رابخألا ملع : سماخلا ىوتسملا 4

 .تايئارواملا : سداسلا ىوتسملا 5

 . ةعيرشلا مولع : عباسلا ىوتسملا -ا/

 دنع اهتعلاطم بجاولا بتكلل ةمئاقب ًابحاصم ءاج دق جاهنملا اذه نأ ىلإ ءيراقلا هبنن نأ انتوفي الو
 نع يتاذلا ملعتلا ةقيرط يه يسلدنألا مزح نبا اهيلإ ليمي يتلا ةيوبرتلا ةقيرطلا نأ كلذ ؛ ىوتسم لك
 نم ) ةلاسرلا يف ةلمعتسملا لاعفألا تءاج دقو . (ًاعبط لوألا ىوتسملا ادع ام ) بتكلا ةعلاطم قيرط
 ص ١) لقتنيلف ١ : لاثمأ « ةقيرطلا هذه ةيمهأ ىلع ةدّكؤم ( مولعلا بتارم نم 87 ص ىلإ 19 ةحفص
 , "/١( ص ) ةفلاسلا ممألا رابخأ ةعلاطمل لافغإ هنم نكمي الف ١ (/ا"ص) رظنلا يف لخأ (19 صو 5
 . . خلإ © (77ص) ملاعلا اذه ىلإ جرخ هلام ةفرعم هب ىلوأف ؛ انركذام مكحأ اذإف

 . 7,8 /10// ص . مولعلا بتارم (15)
 . 2١ ص . مولعلا بتارم (0



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : 0

 ًاجاهنم مولعلا بتارم ةلاسر يف مزح نبا انل همدّقي يذلا يوبرتلا جاهنملا نأ انه هتظحالم ردجي اممو

 سرامي مل لجرلاف ) هقبط مزح نبا الف « قيبطتلا زيح ىلإ ينهذلا روصتلا زيح نم رمي مل هنأ ذإ « ًايرظن
 هتمهاد نأ ىتف ام ذإ ٠ كلذ ىلع موادي ملو هتايح رخآ يف ةلبل ةيداب ىلإ هعوجر دنع الإ ميلعتلا ةعانص
 (يسباقلاو نونحس نباو نوضرع نباو ةعامج نبا لاثمأ ) ةبراغملاو نويسلدنألا نويوبرتلا الو ( ةينملا

 هتريس نم جاهنملا اذه ىحوتسا دق مزح نبا نأ حجرألاو « نايبصلا ةيبرت يف ةيلمع ًاقرط هنم اومهلتسا

 . ريغ ال ةيتاذلا

 ىرئس امك ةرصاعم ةيلاكشإ يهو « صصختلا ةيلاكشإ كلذك مولعلا فينصت ةيضق حرطتو (ج)

 ةفرعملا أدبمب نيدت « ةيبهذلا روصعلا لالخ تناك ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا نأ كلذ ؛ ًاقحال كلذ

 رباج نم ) مولعلا تافينصت فلتخم تءاج دقو ًالثم ةينانويلا ةفاقثلا نأش كلذ يف اهنأش'١ةيعوسوملا

 . ةيداحأ ةفرعم لخاد عقوقتلاو صصختلا دض ةحضاو ةباجإ ( يسلدنألا مزح نبا ىلإ نايح نبا

 نمو ) مولعلا بتارم يف لوقي ذإ « ًاحضاو ةيضقلا هذه نم يسلدنألا مزح نبا فقوم ناك دقلو

 رصتقا يذلا هملع نم هيلع يفخ ام ناكو ةكحض نوكي نأ كشوأ هريغ ىلع علطي ملو دحاو ملع ىلع رصتقا

 .29« انركذ امك ضعبب اهضعب مولعلا قلعتل هنم كردأ امم رثكأ هيلع

 : نينثا نيأدبمب يسلدنألا مزح نبا دنع ةمظنم اهدجن « مولعلا لك نم ذدخألل ةوعدلا هذه نأ ريغ

 بلاطلا مزع لغشي نأ هنأش نم قمعتلا نأ كلذ « بولطملا ملعلا يف طرفملا قمعتلا مدع امهلوأ (أ)

 : كلذ يف مزح نبا لوقي ىرخألا مولعلا بلط دنع

 ىلإ رضحملاك ناكو ؛ئش ىلع لصحي الو رسحنيو عطقني نأ كشوأ ملع لك ىلع ءاوتحالا بلط نمو

 , طقف ملعلا كلذ ضارغأب هتفرعم كلذ رادقمو بيصنب ملع لك نم ذخأيلو كلذ نع رصقي رمعلا ذإ ةياغ ريغ
 . "0 «هنم هل دب ال ام ىلإ طقف ةرورض هب امم لخأي مث

 . 187 : ص ناويحلا باتك « فرطب ئش لك نم ذخألا وه بدألا ٠ نأب ظحاجلا لقي ملأ (1)
 . الا/ ؛ ص . مولعلا بتارم 2(

 ام رادقمب الإ مولعلا رئاس نم لغتشي الو ٠ : فيقوتلا ةلاسر يف كلذك لوقيو « 78 /1// « ص . مولعلا بتارم )٠١(

 . ١١9 ص. . . . لهجلا ىنع هسفن نع ليزيو اهضارعأ هب فرعي
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 ار اخ نفس با اهم م خمب ودف تمم من كك هدمت سل دنألاب ميلعتلاوم لعلة لزسم

 , هب ةعفنم ال لوضفف وحنلا ملع يف قمعتلا امأو ... :٠ وحنلاو ةغللا ملعت نع هثيدح قايس يف لوقيو
 كك 57 بيذاكت يه امنإو ؛ مهألاو بجوألا نود ةعطقمو دكوألا نع ةلغشم يه لب

 ملعلا ةفرعم نأل « ًالثم ميجنتلا ملعك هنالطبب نينقوم انك نإو ىتح ملع يأ ءاصقإ مدع امهيناثو (ب)
 دصتقيو) هليبس اذه ناك نمو :١ كلذ يف يسلدنألا مزح نبا لوقيو « هنع داعتبإلا ىلع اندعاست لطابلا
 نم ولخي نأ قئاقحلا بلاطل يغبني ال هنأ الإ املع هب دتعم لاغتشا لقاع هب لغتشي نأ يغبني الف ( ميجنتلا
 ليزيو مهتقرخمو مهيواعد نم قيفيلو مهيلع فوقولا ىلإ اهعلطت نم هسفن حيريو مهضارغأ فرعيل هيف رظنلا
 .(1) « هيف ةدئافال هنأ فرع اذإ مهلا هسفن نع

 «ةيساسأ ةيضق يسلدنألا مزح نبا دنع انل ودبت اهفينصتو مولعلا بيترت ةيضق نإف ؛ . لوقلا ةصالخو

 ؛ ( ًايرظن ناك نإو ) ةئشانلل مولعلا ميلعت يف ًايوبرت ًاجهنم انيطعتو « ةيعرشلا هتارايتخا نع اًنئبنت يهف

 ةلأسم ىدعتت ىرن امك ةيضقلاف ةفرعملا ليصحت يف يعوسوملا ههجوت ىلع ءاوضألا يقلت يهو

 ل سر اس ا كسا ع ا
 مزح نبا اهبتر فيكف فيكف مولعلا بيترت ةيضق يأ ةلاسرلل ةيزكرملا ةيضقلا سمطي نأ بجي ال كلذ

 ةفيرطلا ةفانصلا هذه انيطعيل .«مولعلا بتارم» فلؤم اهيلع دمتعا يتلا ءيدابملا امو ؟يسلدنألا
 ؟(127فراعملل

 : مزح نبا دنع مولعلا فينصت اهيلع ينبني يتلا ئدابملا 000

 يف بتر نييساسأ نيأدبم حر ختسي سي نإ 10 مزح نبا لئاسر فلتخمل صحفتملا ءيراقلل نكمي

 : مولعلا بتارم ةلاسر يف فراعملاو مولعلا مزح نبا امهءوض

 ( يرهاظلا بهذملا ) ينيد أدبم -
 ( مولعلا ميلعت نم ةربعلا ) يقالخأ أدبم 5

  21١ص . مولعلا بتارم 11

 .ال١١ ص٠ مولعلا بتارم 0000

 ةلخخادملا نم ثلاثلا ء وبلا يف املا نيل "امس , راق دج 200
 (م1947 م 1918. رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا :توريب ١) يسلدنألا مزح نبا لئاسر - ءازجأ ةعبرأ يف سابع ناسحإ اعابت اهرشن لئاسر يهو 0052



 تاءاناعلاو كتايلقتلا نسم نورت :نسلدنألا . كاينة تودع لا عدم ادوات هوت دز ا م م يام

 : ينيدلا أدبملا

 ىهقف بهذم وهو 277 يرهاظلا بهذملل ًاقنتعم '* ةيهقفلا هتافلؤم لالخ نم مزح نبا انل رهظي
 : نييساسأ نيأدبم ىلع دمتعي

 ( ثيدحلاو نآرقلا ) رهاظلا صنلا راثيإ -
 . ةيعرشلاو ةيهقفلا اياضقلا يف ديلقتلاو ناسحتسالاو يأرلا لامعإو سايقلا نم لك يفن ّ

 ىتلا ةفانصلا يف ًارثؤم مالكلا ملعو ليوأتلاو (29 ةفسلفلل ذبانلا يدئاقعلا أدبملا اذه يرنسو
 اهتنراقم دنع ةصاخ ) اهعون نم ةديرف اهلعجت ةيزمب اهل ًاعباط ؛ مولعلل يسلدنألا مزح نبا اهمدقيس
 .( . . . افصلا ناوحاو يبارافلاو انيس نباو يدنكلا لاثمأ نم نييقرشلا ةفسالفلا ىدل اهتاليثمب

 : لقألا ىلع نييوتسم يف ًارهاظ مولعلل مزح نبا فينصت يف يدئاقعلا أدبملا اذه ريثأت ءاج دقو
 يف انل ىلجتت امك ةعيرشلا ةفرعم وه ًادحاو ًاضرغ مدخي لكلاو ًاضعب اهضعب مدخت مولعلا نإ د

 نم ءيش بلطل ناك امل ةرخآلا يف ةاجنلا بلط الول هنأ رمألا ةلمجو ١ : مزح نبا لوقي « ةئسلاو نآرقلا
 جاتحم , لبق انّيِب امك ضعبب اهضعب قلعتم اهلك مولعلاف , كلذك رمألا ناك اذإف بعت هنأل ؛ ىنعم مولعلا
 .(18 (ةعيرشلا ملع وهو طقف ةرخآلا يف زوفلا ىلإ ىدأ ام ةفرعم الإ اهل ضرغ الو ضعب ىلإ اهضعب

 مزح نبا نأ ذإ « مولعلا بتارم ةلاسر يف "' ؟!ةشمهم ودبت ةفسلفلاو قطنملا لثم ةيلقعلا مولعلا نإ 7
11 

 .(م1517 «ةيبدألا ةعبطملا : ةرهاقلا ) . لحدلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا : ةصاخ رظنا ("5)
 . ه 1789 قشمد يناغفألا ديعس قيقحت ديلقتلاو ناسحتسالاو يأرلاو سايقلا لاطبإ

 « هتحت رسال رهجو هيف نطاب ال رهاظ هللا نيد نأ اوملعاو ؛ : يرهاظلا بهذملا ًارسفم لصفلا يف مزح نبا لوقي 30
 يهف «٠ انطاب ًارس ةنايدلل ىعدا نم لكو « ناهرب الب عبتي نأ ىلإ ؛ وعدي نم لك اومهتاو هيف ةحماسم ال ناهرب هلك
 .(18١صءا'كع «لصفلا) .« رفاك وهف كلذ لاق نمو . . . قراخمو يواعد

 : قطنملاو ةقنملفلا رم لئاوآلا عراح# : ل 2 ةفسلفلا ءازإ ةنورم رثكأ ًافقوم فيقوتلا ةلاسر يف أرقن 7
 ؛ اهاوس نم قئاقحلا زيبمت يف ةميظع ملعلا اذه ةعفنمو .. هلك ملاعلا ةفرعم هيف نأل؛ عيفر نسح ملع اذهو

,.١144 

 تاعانصلا ىلعأ نأ ملعا » : ًالثم فوسيلفلا يدنكلا هلوقي امب ةرقفلا هذه نراقنلو - 13١ ص : مولعلا بئارم 50(
 دجن الو « ناسنإلا ةقاط ردقب اهقئاقحب ءايشألا ملع اهدح يتلا ةفسلفلا ةعانص ؛ ةبترم اهفرشأو ةجرد ةيناسنإلا
 قيفحت , يدنكلا لئاسر يف ىلوالا ةفسلفلا باتك ؛ . . . قحلا هتابثو ئش لمعيو ةلع ريغ نم قحبلا نم ًابولطم
 . ةديروب يداهلا دبع دمحم

 هذه يف زيمتت ممألاف ١ : مولعلا بتارم يف لوقي « مولعلل يعابسلا هميسقت يف ةفسلفلا ركذي مزح نبأ نأ مغر 59(
 ددعلا و موجنلا ملع يهو اهلك ممألا اهيف قفتت ةيقابلا ةعبرألا مولعلاو (ةخللاو رابخألاو ةعيرشلا) ةثالثلا مولعلا
 وه سبل اهماعتب دوصقملا ضرغلاو اهترمثو ةفسلفلا ىنعم امنإ ؛ : كلذك لوقيو 8 ص « ةفسلفلا ملعو بطلاو

 نسحو داعملا يف اهتمالس ىلإ ةيدؤملا ةريسلا نسحو لئاضفلا اهايند يف لمعتست نأب سفنلا حالصإ ريغ ائيش
 .(71/) ةيشاحلا ىف دراولا داهشتسالا كلذك رظنا ؟ ( 94 ص ؛ ١ج_توريب ) « لصفلا ٠ ةعيرشلا نم ضرغلا وه هريغال هسفن اذهو ةيعرلاو لزنملل ةيسايسلا
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 0 سا جس نإ يدخل سلدنألاب هياعتلاو مسلعلاة لزس

 رظني نأ ءرملا مزليلف :١ ( نيملعلا ةيمست نود ) ةريغص ةرقف ىلع قطنملاو ةفسلفلا نع هثيدح يف رصتقي
 لزي مل مأ ثدحم ملاعلا له : ىلع انركذ يتلا ةيرورضلا مولعلا نم ناهربلا بلطي نأ - انركذ ام نكمأ اذا
 , )0( . .دحاو نم رثكأ وأ دحاو ثدحملا لهو: هل ثدحم ال مأ ثدحم هل له رظن , ثدحم هنأ لصح اذإف

 دوقت نأ بجي ملاعلا عناص ةفرعمف : ةعيرشلا ةمدخ يف ١7" هباضتقا يلع يفسلفلا لؤاستلا ىقبيو
 ةوبنلا له رظنو ( ثدحم ملاعلا ) نأ هل لصح اذإف ... :٠ ةوبنلا ةحصو هللا دوجوب رارقإلا ىلإ لئاستملا
 زجبعي ال راتخم ملاعلل ثدحملا نأ هبجوي امب . ةوقلاب ةنكمم اهنأ لصح اذإف , ةعنتمم وأ ةبجاو وأ ةنكمم
 ,225) « ... ممألا اهيلع تقرتفا يتلا تاوبنلا يف رظن ١ ءيش نع

 دئاسلا فقوملل ًاقباطم « قرشملا ةفسالف فقوم نع هزيمت يفو « اذه مزح نبا فقوم ىقبيو
 ةفسلفلا نم نوطاتحي مهتلعج دق كانه موقلا بهذم ىلع تغط يتلا ةيكلاملاف « سلدنألاو ةيقيرفأب
 ( سلدنألا لهأ دصقي ) مهدنع اهل مولعلا لكو :١ بيطلا حفن يف يرّقملا لوقيو مالكلا ملعو قطنملاو
 هنإف , ةماعلا نم افوخ اهب رهاظتي الو مهصاوخ دنع ًاميظع أظح امهل نإف ؛ ميجنتلاو ةفسلفلا الإ ةميقو ظح
 ناف . هسافنأ هيلع تديقو قيدنز مسا هيلع قلطأ « ميجنتلاب لغتشي » وأ « ةفسلفلا أرقي نالف » ليق املك
 ةماعلا بولقل ابرقت ؛ ناطلسلا هلتقي وأ ٠ ناطلسلل هرمأ لصي نأ لبق هوقرح وأ ةراجحلاب هومجر ةهبش يف لذ
 مهبولقل رماع يبأ نب روصنملا برقت كلذبو "7 ثدجو نإ نأشلا اذه بتك قارحإب مهكولم رمأي ام ًاريثكو
 , 90( نطابلا يف كلذب لاغتشالا نم لاخ ريغ ناك نإو هضوهن لوأ

 وعديو قطنملاو ةفسلفلا ءازإ ةيكلاملا فقوم . ةمدقملا يف "*' نودلخ نب نمحرلا دبع انل مدقيو
 لصفلا اذه : اهيلحتنم داسفو ةفسلفلا لاطبإ يف لصف ) : نيملعلا نيذه نم زارتحالا ىلإ ةحارص هئراق
 نأ كلذو ... ريثك نيدلا يف اهررضو ندملا يف ةريثك ١ نارمعلا يف ةضراع مولعلا هله نأل ؛مهم هذعب امو
 راظنألاب هلاوحأو هتاودأ كردت دوجولا نأ اومعز , ... ةفسالف نومسي ٠ يناسنإلا عونلا ءالقع نم ًامرق

 . 7” ص : مولعلا بتارم 0(
 - مزح نبا لئاسر :رظنا ) فوسليفلا يدنكلا ىلع درلا يف ةلاسر : لثم ةفسالفلا ىلع درلا يف لئاسر مزح نبال 071

 .ا/4 : ص « مولعلا بتارم 000
 . . الثم دشر نبا يسلدنألا فوسليفلا بتكل ثدح ام وهو 0

 ١١0, ص

 .ه/.01/ ةئس ىلإ هال87 ةئس نم رصم رايدب ةيكلاملا يتفم بصنم لغش دقو ه8 ةئس ةرهاقلاب ىفوتو هال” ةنس سنوتب دلو يسلدنأ لصأ نم ركذم 0(
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 تاءاسطعلاو تابلشتلا نم نورق: سلدنألا 210111111100000

 لطاب هيلإ اوبهذ يذلا يأرلا اذه نأ ملعاو ... عمسلا ةهج نم ال رظنلا لبق نم دئاقعلا حيحصت نأو ةيركفلا
 ةفلاخم نم اهيف ام عم اهيلع اوموح يتلا مهدصاقمب فاو ريغ هتيأر امك ملعلا اذهو ... ههوجو عيمجب
 نم كلذل ملسي نأ ٌلقف ةلملا مولع نم رلخ وهو اهيلع دحاو نبكي الو ... اهرهاوظو عئارشلا
 ,(710(...اهيطاعم

 : يقالخألا أدبملا

 بلطت ال مولعلا نأب لوقلا يف يمالسإلا قرشملاو نانويلا ةفسالف لك عم يسلدنألا مزح نبا كرتشي
 نيينانويلا ةفسالفلا نم لك ىدل « لثمتت ةياغلا هذه تناك اذإو . اهنم ىمسأ ةياغل لب اهتاذ دحل
 روصتب ةيناسنإلا سفنلا لامكتسا : يف اهرودب ةلثمتملا ةيفسلفلا ةمكحلا يف « قرشملا يف نيملسملاو
 مزح نبا ىدل رصحت اهنإف ٠ ةيرشبلا ةقاطلا ردق ىلع ةيملعلاو ةيرظنلا قئاقحلاب قيدصتلاو رومألا
 : كلذ يف مزح نبا لوقيو . ”"”ةرخآلا يف ةداعسلاب زوفلاو ايندلا يف هللا ةعيرشل لاثتمالا يف يسلدنألا
 ناكمو هرارق لحم يه يتلا ةلجآلا هرادو ةلجاعلا هراد يف هريغ هب عفتنيل بلطي هنأ وه ملعلا ةقيقح نإ
 , 2780 ندرلخ

 ىلإ ليبس ال» هنأل ؛ ةعيرشلا ملع وحن مولعلا ليصحت يف جردتلا يف لثمتيف ينيدلا ضرغلا امأ )0(
 ,(5) « دساف ىأر اهنع لاغتشالاو ضرغلا وه اهب لاغتشالا نألو ةعيرشلاب الإ ةاجئنلا

 مولعلا لك همدخت يذلا فدهلا يأ مرهلا ةمق يسلدنألا مزح نبا ىدل لثمت ةعيرشلا نوك ىلع ةدايزو
 ةيرعشلا راثآلا ةسارد نع اندعبت يتلا يه ةعيرشلاف : ملع لك لخاد ةساردلا هجوت اهنإف ؛ ىرخألا

 ةنتفلا ىلإ رعدتو ةبابصلا ىلع ثحت اهنإف , قيقرلا لازغإلا رعشلا نم بنجتي نأ يغبنيو ١ : ًالثم ةعيلخلا
 .(4) «نيدلا داسفو كالهلا ىلإ كلذ ىدأ امبر ىتح تاذللاو ةعالخلا ىلإ سفنلا فرصتو

 :01١6/4151. ص (ما1وا ؛ يبرعلا ثارتلا ءايحا راد : توريب ) ؛ ةمدقملا : نودلخ نبا (50
 ال نأب ملعلا بلاط يصون نحنو ٠ : ةيويند ضارغأ يف ملعلا مادختسا مدعب يصوي يسلدنألا مزح نبا ىرن ام اريثك )١(
 : تيقوتلا ةلاسر يف كلذك لوقيو ؛ ١١ ص مولعلا بتارم ؛ «يندألاب لضفألا لدبيف هايلد ضرغ هلمعب بلطي
 ١5( ءصم) . ؛كلهدقف ٠ الام هب بسكي وأ ةساير هب كرديل ةعيرشلا ملع بلط نم نأ ملعا»

 ٠8 : ص . مولعلا بتارم ةركذإ

 نم لك ىلع بجاو ملع لك ىلع ةعيرشلا ملع راثيإ نإ :  85 ةحفصلاب كلذك لوقيو 20 ص « مولعلا بتارم 9(
 ىلع بجاولاف « هلك اذه حص اذإف ... . فيقوتلا ةلاسر يف لوقيو ؛ داعملاب رقي نم ىلع هبوجوك داعملاب رقيال

 الإ مولعلا رئاس نم لغتشي الو ةكلهلا نم هصلخيو هداعم نم هيجني ام ةفرعم بلطب الإ هرهد عطقي الأ لقاعلا
 (115ص) ؛ هصالخ هيفام ىلإ عجري مث لهجلا هسفن نع ليزيو اهضارغأ هب فرعي ام رادقمب

 . 51 : ص « مولعلا بتارم 20
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 اذه نم حبصي ةئيهلا ملعف : ىنعم اهتساردل يطعتو ةحيحصلا مولعلا هجوت يتلا يه ةعيرشلاو
 الف , ملاعلا يف يرابلا ةعنص راثآ ىلعو ملاعلا يهانت ةقيقح ىلع ءرملا هب فقي دج ًاعيفر ملع ” راظنملا
 اهيجوت ةهجوم راظنملا اذه نم حبصت ةيفسلفلا تاساردلا ىتح (؟10( طقف عناصلا ةدهاشم الإ هل ىقبي
 نأب سفنلا حالصإ ريغ ًائيش سيل اهملعتب دوصقملا ضرغلاو اهترمثو اهانعم امنإ ةفسلفلاو : ًاينيد
 لزنملل ةسايسلا نسحو داعملا ىف اهتمالس ىلإ ةيدؤملا ةريسلا نسحو لئاضفلا اهايند يف لمعتست
 .(45ج-لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا) ةعيرشلا هيلإ وعدت يذلا ضرغلا وه هسفن اذهو « ةيعرلاو

 نم بلاطلا رابتعاك ةسوردملا مولعلا نم رابتعالا يف لئمتي هنإف ؛ يقالخألا ضرغلا امأو (ب»
 بارخو ةروكذملا كلامملا ءانف ىلع كلذ نم ( ممألا رابخأ سراد ١) فقيلف ... :٠ ةفلاسلا ممألا رابخأ
 اهيف هل ثدحيف ... سانلا اوملظو سرفنلا اولتق نيذلا كولملا باهذو اهلهأب ايندلا بلقتو .ةرومعملا دالبلا
 .(؟1)(ولعلا نم هريغ ملعت نم هتمآسو هتحار تقو ةصاخ ملعلا اذه لعجيو ... ةبغر ةلقو دهز كلذب

 ضارغأل ةفرعملا لامعتسا نم ريذحت يسلدنألا مزح نبا ىدل ملعلا ماقمل ءالعالا اذه بحاصيو
 : 7 ص ؛ مولعلا بتارم ةلاسر بحاص لوقي كلذ هباش ام وأ ناطلسلا ةبحاصم وأ ةراجتلاك ةيويند

 الإ هب عفتني ال اميف هسفن ءرملا داهجإو ؛ ةايحلا قراف اذإ هداعم رادو ايئدلا راد: ناراد الإ ءرملل سيلو»
 بستتكا ام وه امنإ مولعلا نم رادلا هذه يف هب عفتنا ام نأل ؛ رساخ يعسو لئاف يأر مولعلا نم رادلا هذه يف
 ةراسخلاو لماكلا مذلاو , ءايعلا ءادلا امنإو ... الصوت دشأو ىدجأ ملعلا ريغب لاملا باستكاو ... لاملا هب
 ريغ يف ملع فرصو ههجو ريغ نم لام بسك ىلع هب لصحيل مولعلا عفرأ ىنتقا نم لاح ؛ ةضحملا

 ىلتبا نإو :  انركذ امم مزح نبا ىدل عنشأ وهف « ناطلسلا ىلإ برقتلل ملعلا لامعتسا امأ «أ؛””«ةقي
 ملعيلو ... هسفن باهذو هنيد باهذ يف عينشلا رطخلل ضرعو ايالبلا ميظعب ىلتبا دقف ناطلس ةبحصب ملاعلا
 يف هل ظحلا ىأر اذإ هسفن ىلع هنمأي ملو هب هنظ ءاس . هترخآ ىلع هتلجاع ارثؤم ًاهرش هآر اذإ ناطلسلا نأ
 ,(144) « دكاله

 ب ب٠ ات
 ةفرعم قطنملاو ةئيهلاو ددعلا ملع يف نإ :لئاق لاق نإف ١ : رخآ عضوم يف لوقيو 14 : ص ؛ مولعلا بتارم 2ع(

 كلذب جردتيل هتعنصب ءايشألل عناصلا ىلع لالدتسالا هب دصق اذإ نسح اذه نإ: انلق , هيلع يه أم ىلع ءايشألا
 . /6 : ص ؛دكتلاو باذعلا نم صالخلاو ةاجنلاو زوفلا ىلإ

 .ا/7 : ص « مولعلا بتارم 20

 هنكمأ نإف , ةجاح يف ( ملاعلا) ناك نإف ؛ : نايبصلا ميلعتل ملعلا لامعتسا كلذ يف ينئتسي مزح نبأ ىرن اننأ ريغ 2(
 . 75 : ص . مولعلا بئارم « هدهج ةعانقلا لمعتسي نأ ىلع . . . ًابيبطوأ باسح بدؤم وأ وحن بدؤم وأ ؛ ءاجه ملعم نوكي نأ امإ نسحف ملعلا نم بستكم لعجي نأ

 . 76: ص « مولعلا بتارم (غ5)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورق“ سلدنألا 1 ا 21 بو ناد كل ومب د كركم ح امانا هول ا نات هد هجر واط موو هاكر ب ماو عل ماد عاد

 : يسلدنألا مزح نبا دنع مولعلا ةفانص (؟)

 اهب بتر ىتلا ةفيرطلا ةفانصلا مدقن نأ انناكمإب حبصي هنإف , ليلحتلا نم دحلا اذه ىلإ انلصو دقو امأ
 : هرصع يف ةفورعملا مولعلا يسلدنألا مزح نبا

 نآب_اهييترتو مولعلا فينصتب اومتها يذلا نيركفملا لك نأش كلذ يف هنأش  يسلدنألا مزح نبا رقي
 ةحالفو نفسلا ريبدتو ةكايحلاو ةطايخلاو ةراجتلا ملع كلذ يف لخديف : ملع رهف ملع ام لك »
 ملعت» نأب يضاقلاو (؟ رظنأ ) ًاقباس ثيدحلا هيف انلصف يذلا ينيدلا اذنيلا نأ يغدو 8 01بوطرألا
 لعجيس 410 «ةعيرشلاب فورعملا وهو .. انع ربخأ هب امو انم ىلاعت هللا دارأ ام ملع ملعت وه امنإ مولعلا
 ناك يتلا ١ مولعلا بيترت ىلع رصتقيل هتفانص نم ايندلل ةحلاصلا مولعلا ىنثتسي يسلدنألا مزح نبا
 .(49( طقف داعملا يف صالخلا ىلإ لصوتلا اهنم ضرغلا

 ةيمالسإلاو ةينانويلا ةيفسلفلا ديلاقتلا نع دعتبي يسلدنألا مزح نبا ىرنس « هسفن أدبملل ًاقبطو
 لك دنع ةعبس ًاماسقأ مسقنت مولعلاف : فيرط فينصتب انيلع جرخيل 4 مولعلا فينصت يف ةدمتعملا
 مرلعلا مذه يف زيامتت ممألاف ؛ ةغللا ملعو رابخألا ملعو ةعيرشلا ملع : ناكم لك يفو نامز لك يفو ةمأ
 ملعو بطلاو ددعلا ملعو موجنلا ملع يهو اهلك ممألا اهيف قفتت ةيقابلا ةعبرألا مولعلاو ؛ ةئالثلا
 , 150جم اثلا

 اهنم ينغتسي الو ضعبب اهضعب قلعتب مولعلا هذه عومجم ١ نأ ةريصب نيعب يسلدنالا مزح نبا ظحاليو
 نوكلا نم انضرغ نأ ١ كلذ . هتمق ةعيرشلا لثمت يمره ماظن يف ةجردم ةكسامتم يهو '*'”« هريغ نع ملع
 ةعيرشلاب ةفرعملا وهو ... انع ربخأ هب امو انم ىلاعت هللا دارأ ام ملع مولعلا ملعت نم بولطملاو ايندلا يف
 )20١. ؛ اهبجومب لمعلاو اهب نالعإلاو

 . 8١ ص . مولعلا بتارم 2:0(

 48١. ص . مولعلا بتارم (55)
 , . 2١ ص ؛ مولعلا بتارم 220
 ( ةقباسلا انليلاحت رظنا) ةيويندو ةينيد ىلإ مولعلا مّسقي هنإف يبارافلا امأ « ةيملع مولعو ةيرظن مولع ىلإ مولعلا الثم سيلاطاطسرا مسقي (0
 ( ةقباسلا انليلاحت رظنا ١ فيقوتلا ةلاسر يف أرارم اهركذي امنيب مولعلا بتارم ةلاسر يف ةرم لوأل انه ةفسلفلا ركذي مزح نبا نأ ظحالنو . 1/8 ص  مولعلا بتارم (49)
 . 8١ ص . مولعلا بتارم مف
 . 8١ ص . مولعلا بتارم 2(ه١1)



 000 ا سنس دنألاب مينيانمقلاو هللا ةسل رست

 الف : جردتلاب الإ هيلإ لصوتي ال يماسلا ضرغلا اذه نأ فيك ظحالي مولعلا بتارم بحاص نأ ريغ
 ةغللا ةفرعمب الإ كلذل ةيلقنلا مولعلا هذهل ناقثإ الو ثيدحلاو نآرقلا ة ةفرعمب الإ ةعيرشلاب ةفرعم

 : ةباتكلاو ةءارقلا يهو يفرعملا مرهلا ةدعاق ىلإ لصن ىتح كيلاود اذكهو اهدعاوقو

 هارن كلذل اهب ةطاحإلا انم بلطي يتلا مولعلا بعشتو راسملا اذه ةبوعص يسلدنألا مزح نبا ركني الو
 : مولعلا بتارم يف مزح نبا لوقي صصخت وأ رحبت نود فرطب ءيش لك نم ذخألا ىلإ هئراق وعدي

 هللابو انمّدق امك . لق نإو ام مهسب اهعيمج يف برضيلف اهعيمجب ةطاحإلا نم ءرملا نكمتي مل نإو
 ش .(65 ص) ( ديزتن ىلاعت

 ةمتاخلا

 مولعلا نع ةفيرط ةروص مولعلا بتارم ةلاسر يف انل مدّقي يسلدنألا مزح نبا نإف « لوقلا ةصالخو
 مولعلا ةفانص نع ًايرهوج فلتخت ةيمزحلا ةفانصلا تناك نإو « ةيسلدنألا ةفاقثلا يف اهبيترتو اهتناكمو
 دنع اهنأ ثيح نم (انيس نباو يبارافلا لاثمأ ) نييقرشملا ةفسالفلا بتك يف اهتعلاطم ىلع اندوعت يتلا

 يركفم بلغأ فقوم عم ماجسنالا مامت مجسنت اهنإف « ةفسلفلا لوح ال ةعيرشلا لوح مظتنت مزح نبا
 فالتخا مغر اهملاعم ةدحوو ةيبرغملا ةيسلدنألا ةفاقثلا ةفارطب رقن انلعجي ام وهو « سلدنألاو برغملا
 . اهباطقأ اهب نيدي ناك يتلا بهاذملا

 مدع ىلإ ! ملسملا ئراقلا وعديو ةيلقعلا مولعلا نم ةمدقملا يف زرتحي (“"' يكلاملا نودلخ نبا اذهف
 نأ لقف ةلملا مولع نم ولحن وهو ( ةفسلفلا ) اهيلع دحاو نبكي الف : نيدلا نع داعتبالا ةيشخ اهيف رحبتلا
 5١6(. : ص . ةمدقملا )اهبطاعم نم كلذل ملسي

 نايب عماج يف لوقيف ةعيرشلل رصتنملا فقوملا سفن ذختي مزح نبال رصاعملا '*””ربلا دبع نبا اذهو
 نأب رقي هلضفو ملعلا نايب بحاص نأ كلذ ؛ هب لمعلاو هللا نيد يف هقفلا يه ةمكحلا ١ : هلضفو ملعلا
 قذح يف لثمتف لفسألا ملعلا امأ : ىلعألا ملعلاو طسوألا ملعلاو لفسألا ملعلا : تاقبط ثالث مرلعلا
 ,؟ج) «ةعيرشلا ملع رهف ىلعألا ملعلا امأو بطلاك ايندلا مولع ةفرعم يف لثمتيف طسوألا امأو تاعانصلا
 .(5 ص

 4م ال ةنس ىلإ ه ٠/45 ةئس نم ةرهاقلاب يكلاملا ءاضقلا بصنم نودلخ نب نمحرلا دبع ىلوت دقل مه(

 .ه 547 ةنس ىفوتملا يسلدنألا يبطرقلا يرمنلا ربلا دبع نب فسويرمع وبأ وه 008
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 تاءاسطعلاو تابلقتلا نم نورق: سلدنألا 211 ل ما مالا اع فا كة كل قو نا او م مالو مك

 « ةيناسنإ ةفرعم لكل يمسألا فدهلا « ةعيرشلا ملع نم لعجي ربلا دبع نبا نأب ميسقتلا اذه ديفيو

 . ةيقرشلا ةفسلفلاو يبارافلا ىلإ هنم ةماع يسلدنألا ريكفتلاو مزح نبا ىلإ برقأ كلذب نوكيو

 نم لك ةرطيس وه ةيلقعلا مولعلا نع مهفوزعو ةيلقنلا مولعلا ىلإ ةماع نييسلدنألا ليم رسفي ام لعلو

 نب نمحرلا دبع دكأ نأ قبس امك « سلدنألاو برغملا نم لكب ةيركفلا ةايحلا ىلع ةيرهاظلاو ةيكلاملا
 . كلذ ىلع نودلخ

 مزح نبا اهب انعلاطي يتلا تايصاخلا هذه عومجم نإب لوقن « يلصألا انعوضوم ىلإ ةدرعلا اندرأ اذإو

 عبارلا نينرقلا لالخ سلدنألاب دئاسلا يفاقثلا خانملا « ةنامأب سكعت مولعلا بتارم ةلاسر يف يسلدنألا

 ؛ ةيمالسإلا ةراضحلا خيرات يف ةزيمتم ةناكم ةيسلدنألا ةبرجتلا ىلع ىفضأ خانم وهو ةرجهلل سماخلاو

 دّكؤت اهنأ ثيح نم قرشملاب ةيمالسإلا ةفاقثلل ةممتم برغحلاب ةيمالسإلا ةفاقثلا نوكت ةفصلا هذهبو
 ةمتاخ يف دشر نب ديلولا وبأ فوسليفلا لاق دقو . لقعلا ةيمهأ ىلع ةيناثلا دّكؤت امنيب لقنلا ةيمهأ ىلع
 ال قحلاو ,قح ةمكحلاو ؛ قح نيدلا نإ١ : «لاصتالا نم ةعيرشلاو ةمكحلا نيب ام يف لاقملا لصف » هباتك

 .«قحلا داضي

1١7/ 



 : مزح نبا

 ةسسؤملا : توريب «سابع ناسحإ . د قيقحت « ( ءازجأ 5 ) يسلدنألا مزح نبا لئاسر ٍّ
 ةاجنلا عراش ىلع فيقوتلا ةلاسر ةصاخو «م 1914-1441 « رشنلاو تاسردلل ةيبرعلا
 . ؛ ءزجلا ىف ةروشنملا ثلاثلا ءزجلا يف ةروشنملا

 . ه111١/ « ةيبدألا ةعبطملا : ةرهاقلا « لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا -

 : ةفيلخ ميركلا دبع

 . م191/0 «عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةيبرعلا رادلا : توريب ؛هبدأو هتايح يسلدنألا مزح نبا

 : افصلا ناوخإ

 : م1961 « رداص راد: توريب « ءازجأ ةعبرأ « لئاسرلا

 : يبارافلا

 . م1949 « نيمأ نامثع . ةعبط : ةرهاقلا « مولعلا ءاصحإ

 : نودلخ نبا

 . ت . د« ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد رشن :توريب « ةمدقملا

 : يرقملا

 راد : توريب «بيطخلا نبا نيدلا ناسل اهريزو ركذو بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن
 .م1147 « يبرعلا باتكلا

 : لاسئفورب يفيل

 .ما1 ةرهاقلا ١ يملح نيدلا حالص دمحم ةمجرت سلدنألاو برغملا يف مالسولا

 .م , ةبورعلا راد : توريب « ةبطرق ةدايس رصع . يسلدنألا بدألا خيرات 2
 :توريب ع« ةج ٠ مزح نبا لئاسر يف يسلدنألا مزح نبال مولعلا بتارم ةلاسرل ةمدقم -
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سسلدنألا نا رد د م ارو همر تال ل مل وام ا تا رم ل ا او داب ناب أم ناعم مش

 : يبطرقلا ربلا دبع نبا
 .م1974 « ةيفلسلا ةبتكملا رشن : ةرونملا ةنيدملا « هلضفو ملعلا نايب عماج

 .ث . د « ىبرعلا ركفلا راد : توريب « ةيسلدنأ ةروص « مزح نبا

 : هابأ دلو راتخملا دمحم

 .م1487 « باتكلل ةيبرعلا رادلا :سنوت « يكلاملا هقفلا لوصأ ىلإ لخدم

 : توفي ملاس

 . م1917 سرام_ةيبرع تاسارد ةلجم «مزح نبا ىدل مولعلا فينصت ١

 : ليلموأ يلع

 , يبرعلا ءامنإلا دهعم توريب , نودلخ نبا ةيجهنم يف ةسارد . ىخيراتلا باطخلا





 سلدنألا يف تايضايرلا
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 سلدنألا يف تايضايرلا
 (مصا0 و )٠١ ه9 و قنيبام

 (*!غالبإ دمحم : ذاتسألا

 نأ ادهاج لواح دقف « هيلإ ةيملعلا ةيبرعلا ةبتكملا رقتفت امهم اعوضوم ةساردلاب ثحابلا لوانتي
 هيف اورثأ لب نفلا اذهل رسج درجم اونوكي مل نيملسملا نأ فيك . عطاقلا ليلدلاب هلالخ نم تبثي
 سلدنألا يف ةصاخ نيملسملا حئارق هتجتنأ امم اًضعب ضرعتسا دقو « هتاعوضوم يف اوعدبأو هولصأو

 .لاجملا اذه ىف

 رودو سلدنألا ىلإ ةيضايرلا مولعلا لاقتنا ةيفيك : لثم ىرخأ تاعوضوم دنع بتاكلا فقوت امك
 .همالعأ زربأو « سلدنألا يف نفلا اذه خيرات كلذكو « كلذ يف قرشملا

 1/1 فت111151141105 11! ذاع خ1 خ15
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 ع براعم ذصخ عوان عملعد هدغ ه2 طع ممؤأ ص موتامصأ ةنطزةعاق ا طتعط اطغع متوطتع ![11ةنكل
 13عاعو. آم اطنخ مدمعت طع :ةوعوت عفت“ طقق لمصع طلخ ةءوأ 0 لعرممص د( اطقأ اطع 115
 ربعع مما معتم طقوم وع اطتد دءلعدعع ام ةصلقطتسأق, طانأ اطعإل 0 هال ععاعل 1غ ةصل 120161-
 عل ذاك هتوتصك, ةصل اطعزت طقكع هلكم امصمال ه0 ذه 5 امماعو. 1ع جبن1عل معاللعالا5 ؟هرمع 01
 رمق طعس 2ع و1 هموت ط سان مصع 9 طنعط 8هداتسم' ]تاما ةعءام طقتتع 0016م مهما عمان1 هماوت ص لح
 مضووتتو, طع ةناطمو ىانعمدعل ةلكم هطعن عامر وت !همتعد دعا ةكن طم مهاطعتم ةانعول 0151
 ماتمعد طقم طععم اندمملعمعل قوس 0ةعمغ أم خصلهانقأقب طع طتمأمتت 0[ خصل ق1 انكتقم 1208610 -

 212105: هك 7/611 35 طع 505غ ؟ةطت015 10 دوار عم 2 ندمت ام هل: ثكص ل ةلات5
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 213711011000

 ةمدقم

 تايلقتلا نم نورق :سلدنألا» : ةودنلا هذهل اًناونع عضو يذلا عوضوملاب هونأ نأ ةيادبلا يف ديرأ
 دعت مل ثيح ؛ ةيخيراتلا ةبرجتلا هذه هاجت انيدل حبصأ يذلا يعولا قحب سكعي هنأل ؛؛« تاءاطعلاو
 هيلع فسأتلاو نينحلا اهفلي ءسلدنألاب ةيبرع ةرامإ رخآ طوقس ىلع ةسمخلا نورقلا هذه دعب اهيلإ انترظن
 ام دنع ةصاخ ةفصب فقت ةيعوضوم ةيؤر نيوكت وحن رثكأف رثكأ هجتن انحبصأ لب « دوقفم سودرفك
 ةفصب يناسنإلا خيراتلل هتمدق امو ةصاخ ةفصب يمالسإلا  يبرعلا خيراتلل ةيخيراتلا ةبرجتلا هذه هتمدق
 ,(09 ةماع

 دجاوت نع ًالضفف « يمالسإلا مكحلل ةعضاخن تناك امدنع ةكباشتم تاقالع هيف تجسن دقلف
 ىبرعلا نيدفاولا نيرصنعلاب طلتخا يلحملا يبوروألا رصنعلا نأ دجن « اهب ةثالثلا ةيوامسلا تانايدلا
 لعج سلدنألا نم ةدع قطانم يف ةيمالسإلاو ةينارصنلا نيتوقلا نيب ذوفنلا لدابت نأ امك ٠ يربربلاو
 ْ . انكمم ىرخألا نم ةراضح لك ةدافتسا

 . مامتهإلاب ةريدج ةينغ ةيفاقث ةبرجت مامأ قحب انلعجي اموه يسلدنألا عمتجملا تانوكم عونتف
 لاجملا وه اهتناكمو اهءارث اهلالخ نم دصرن نأ نكمملا نم يتلا ةيفاقثلا تالاجملا مهأ نيب نم لعلو
 : ةيلاتلا ةيسيئرلا ةثالثلا بابسألل كلذو هنم يكلفلاو يضايرلا اصوصخو يملعلا

 امدنع الإ ةراضح ةيأل ىّئأتي ال ةماع ةفصب ةيلقعلا مولعلابو نيلاجملا نيذهب مامتهالا نأ : الوأ
 مامتهالاف ؛ يمالسإلا يبرعلا خيراتلل انتءارق لالخ نم هظحالن اموهو « اهترقو اهراهدزا جوأ يف نوكت

 يب يي ب مي
 « ةقطنملا كلتب نيدجاوتم اوناك نأ ذنم ةدئاس يبرعلا ىوتسملا ىلع تناك ةيسلدنألا ةبرجتلل ةيفطاعلا ةرظنلا نإ (1)

 تادب ىنارصنلا دادرتسالا ةيلمع نأ كلذ كانه مهدجاوت نابإ مظنت تناك يتلا ةيمؤاشتلا راعشألا هب دهشت اموهو
 تليب يتلاو مالا" ةئس (201016185) ةكرعم دعبف اذكهو 2 ةريصق ةرتفب مالا ١ ةئنس سلدنألل يمالسرلا دفلا دعب

 ةنولبنب تطقس كلذ داعب مت م/04 ةنس ةئوبرن ةئيدم تطقس « ابوروأ برغ يف ةيمالسإلا شويجلا تايناكمإ ىصقأ
 ىلإ رارمتساب يدؤي ناك امم ةينارصنلا تامجهلا نم طق ةيلامشلا ةيبرعلا دودحلا ملست ملو 2 م ١ ةنس ةنولشربو
 ىرخألا ىه ةعبشم ةرصاعملاو ةئيدحلا ةينابسإلا ةفاقثلا نأ ركذلاب ريدجلاو ؛ سلدنألاب ةيمالسإلا ةعقرلا صلقت
 كولسلا ىلع يبرعلا دجاوتلل يلعفلا ريثأتلا ىدم ةدحب نوفقثملا شقان ثيح ؛ ةلحرملا هذه نع ىفطاع لاجسب
 روضحلل ميوقلا ريثأتلا ىلع (ةرصعتةعو ("ةكانم) هيف حلي يذلا تقولا ىفو اذكهو . ةرصاعملا ةينابسإلا ةفاقثلاو
 ريثأت يأ يفن ةوق لكبو ((©"1هانل15 ه150102) لواحي ةرصاعملا ةينابسالا ةفاقثلاو كولسلا ىلع يبرعلا
 : رظلا 2 لاجسلا | ذه ىلع ةرصاعملا ةينابسإلا ةيصخشلاو كولسلا ىلع برعلل
 ماهل 00101420, 5 نيعغن عك 50كدلعد "' وسعاعجتملعو'' ءا نععللعصماملعع لقصف 1 1885مدوعسع دتاتكانأ تقتنع و

 موقع - ام - 11ةونعب 84هانامد ( 8. 11. 8.5.5." ©1111 5هامخ همم عا ةمعامأمو " 1977, 47
 يهو رثكأ ةيعوضوملا ىلإ ليمت ةداج تاسارد كانه يلاجسلا شاقنلا ذه بناج ىلإ هنأ كلذك ركذلاب ريدجلاو
 نم ةعومجمل ةداجلا لامع اب هيف هيونتلا نم دبال يذلا مولعلا خيرات لاجم ىلإ ةراشإلاب يفتكأس كلذل « ةريثك
 يضايرلا نيلاجملا يفف ؟ ةيملعلا تالاجملا فلتخم يف يبرعلا عادبإلاب اهلالخ نم اوفرع نيذلا نابسألا نيثحابلا
 اذه نأ امك ٠ نرقلا اذه نم لوألا فصنلا يف ازورك اليفو زيريب نم لك ثاحبأ ىلإ ةراشالا ردجت يكلفلاو
 . ةنولشرب ةعماج يف نيثحابلا نم ةعومجم لامعأ لالخ نم نآلا رمتسم دوهجملا

 "وه



 00 سلدنألا وف تايضايرلا

 عيمج ىلع عجارتلا نأ امك « ةراضحلا نيدايم عيمج يف لهذم مدقتب اًئورقم ناك ةيلقعلا مولعلاب
 . 9 مولعلا لاجم يف يدايرلا مهرود نع برعلا ىلخت ىلإ ىدأ تايوتسملا

 برعلا ناك اذاف « ىرخأ ىلإ ةراضح نم ثراوتلا ةلهس نوكت يتلا يه مولعلا هذه نأ ظحالن : اناث
 قدصي لوقلا اذه نأ وه « انه هدنع فقن نأ يغبني ام نإف ؛ مهيلع ةقباسلا تاراضحلا ةثرو مه قحب

 تقولا سفن يف مهنإف ؛ مهتغل ىلإ مولعلا لقن ىلإ هيف اوعراس يذلا تقولا يف هنأل « مولعلا ىلع اًساسأ
 « اًقحال ابوروأ يف ثدحيس يذلا هسفن رمألا وهو . رثنو رعشو محالم نم ةيبدألا تالاجملا اولمهأ
 .©77ةيربعلاو ةينيتاللا نيتغللا ىلإ ةيبرعلا ةيملعلا صوصنلا ةمجرتل ةيولوألا ىطعتس ثيح

 ينوك ركف ملعلا نإ ثيح ملعلا ةينوكب قلعتيو ؛ نيقباسلا نيببسلا نع مزال ببس وهو : اًملاث
 ارمأ ىرخأ ىلإ ةراضح نم هرورم لعجي ام وهو : ةددحم ةيلقع سبياقم هلو تاراضحلا لك هيف مهاست

 10 فرحا ىلإ ةغل نم رمي امدنع هصئاصخ نم ًريثك دقفي يذلا رثنلا وأ رعشلاك سيلو اروسيم

 .ةريهشلا هتمدقم يف يرشبلا نارمعلاو مولعلا نيب هطبر لالخ نم كلذو رمألا اذه ىلإ هبن نم لوأ وه نودلخخ نبا ()
 دادعألا ةيرظن لاجم ىف ةقباسلا تاراضحلا نع ةثوروملا ةيديلقتلا ثحبلا تالاجم ريوطت متي يضايرلا لاجملا يفق ؛ ةيفرعملا نيدايملا عيمج يف ةمهم تازاجما برعلا ققح رصعلا كلذل ةيملاحلا ةيراجتلا قرطلا يف مكحتلا دعب اصوصخو تاالاجعملا عيمج يف راهدزإلا -وأ يفف كلذ تبغي لاثملا ليبس ىلع يمالسإلا يبرعلا خيراتلا ءارقتساو
 نع « يتفارعلا لوا بجتلا و اتاناقملا اةداديعو ياقمر ريو ٠ رخو هاي مولع احل 2 ةسدنهلاو باسحملاو
 : لاثملا ليبس ىلع رظنأ يضايرلا لاجملا يف يبرعلا عادبإلا
 م. 2781841, " 1مو تحماط عيت مانوانعو ةيفطعو ءغ ائلن مالت ممم عيتعللا" ةعاعد لع !' انوا عتكلأع ل' كاع لب 8ادلتصع ةاناع 1

 " [قزواماعع لعم هددهاطعست 1 نانعو ( 6 - 13 سال1ءأ 1984) مم. 36 - 0
 . تايضايرلا يف برعلا همدق امع ةقيقدو ةزكرم ةرظن ئراقلل مدقي يذلا

 يف اصوصخ ةيبرعلا ةيملعلا صوصنلل نوينيتاللا نومجرتملا هب ماق يذلا ريبكلا رودلا قحب شتيفكشوي هبشي (1)

 مهلامعأ انتلصو نيذلا برعلا نيمجرتملا ضعبل يملعلا ىوتسملا نأ وهو يرظن يف ريبك قراف عم ؛طيسولا
 يرظنلا بناجلا نيب زييمتلا ىوتسم ولو غلبي مل يذلا تالماعملا باتك فلؤمل ونايزيس ههجو يذلا دقنلا :ًالثم رظنأ « ليزه نيينيتاللا نيمجرتملا ضعبل يملعلا ىوتسملا امنيب عيفر يوتسم يدنكلاو ةرق نب تباثو نينح نب قاحساك
 : باسحلا يف يقيبطتلاو
 ل. 58514ل00, ]ع ]نطع 8(هطمتسعاماط ,لسس (مهتأع هتهتط عاصف نانع !هكلص ملتتم مدع قان 11 واععاع هد طدمدعمع 6عاعك
 لان ءمالموسع 1ماعت و تمصقأ ل' خايمت' ةان' 1" طاساممأ»ع لعق 31من عسمأل ننعك معوطعو, 1988, اه 81ةتقمت 0ع ]ا عق

 ماعم مم. 67 - 8
 : رظنا سلدنألا يف نيينيتاللا نيمجرتملا رود نعو

 م. 501150111137111, آرعم [1داطعتته (1نانعك لمه طععر 10د ءاتما هن عقتقع , الالب طوضق, 1976, 1

 تاراضح نأ فيك ظحالي يذلاو مولعلا خيرات ىلع ةبسنلاب اصوصخ ةيهيدب مولعلا ةينوك ةركف ودبت دق (4)
 ل نورعب يراك تاس هلا هذه ءاهريوطتو مولعلا مدقت يف تمهاس ةددعتم بوعشو

 «شتيفكشوي « ًالثم رظنا « ابوروأب اهطابترا نم رثكأ ةميدقلا ةيقرشلا تاراضحلاب اًيفارغجو ايخيرات ةطبترم ةقطنملا هذه نوك نم مغرلاب ةيبرغ تايضاير ةينانويلا تايضايرلا ربتعت اذكهو . كلذك نوكت نأ نم اهعنمي اذه ةينوكلا مباط نأ نم مغرلاب ةيبرغ مولعك اهريغو تايضاير نم ةقحلا مولعلا نع ثدحتن مويلا ىلإ انلز الف ء اهب فارتعالا
 : رظنأ 2 يبرغلا ملعلا موهفم دقن نعو ٠١54. . ص .قباسلا عجرملا
 2, عمكزتكال, آم ممالمس» لع وععمعع هععالعماملعر لص: ظصختع ةعلاطس عال ننع ءأا ةلوعطععر "ععاتععءارعو ةدتع ل"

 طتعأمأعع لع محق (طغعصتمأات نانعع ةعوطعمر آعذ 83 العقد اءانعق , 2ةتتك, 1984, مو. 301-18.
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 دصرل ةيجذومنلا تالاجملا دحأ تايضايرلا نم لعجت يتلا يه ةعمتجم بابسألا هذه تناك اذإف
 اهنكمي ال هذه يتسارد نأ ىلع ديكأتلا ديرأ تقولا سفن يف يننإف ؛ يمالسإلا سلدنألل ةيركفلا ةكرحلا
 ةعبسلا زهانت ةينمز ةرتفل يضايرلا طاشنلا رهاظم عيمج عبتت نكمي ال هنأل كلذو ؛ ةيئزج الإ نوكت نأ
 ةسارد  يملع بسح دوجو مدع وه رايتخالا اذه يف يل عفشي ام نأ ريغ . اذهك طيسب ضرع يف نورق
 ةيلومش ةرظن نيوكت يف ءىراقلا نيكمت ىلإ حمطي ًالخدم هنم لعجي امم . عوضوملا اذهل تقرطت ةيبرع
 . طيسولا يمالسإلا ملاعلا نم ةقطنملا هذهل يضايرلا طاشنلا نع

 : سلدنألاو قرشملا نيب ةيضايرلا تاقالعلا

 ًالئاه اًمدقت يداليملا عساتلا نرقلا ذنم فرع يمالسإلا قرشملا نأ ىلإ ةيادبلا ىف ةراشإلا نم دبال
 -/17) نومأملا يسابعلا ةفيلخلا دهع يف ةمكحلا تيب ءاشنإ دعب اصوصخو « تايضايرلا لاجم ىف
 اذكهو . *ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيملعلا بتكلا ةمجرت ةكرحل هليومتو ةلودلا معد اًيمسر نشد يذلا (م87
 عادبإ نم لئاسرو بتك فيلأت مت كلذ عم ةازاومبو ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةميدقلا ةيضايرلا بتكلا مهأ تلقن

 مهسفنأ برعلا نييضايرلا 000 .

 . اهل يمالسإلا حتفلا ذنم قرشملاو سلدنألا نيب ةقيثولا تاقالعلا ىلع ديكأتلا لوقلا ةلفان نمو
 ةقراشملا نم هب ناهتسي ال ددعل (ريبك ازفاح ناك اهروغث نم اقالطنا داهجلا وأ اهب ناطيتسالا نأ ثيح
 5 مالسإلا راد نم ةقطنملا هذهب رارقتسالل

 ا
 ةيدرف ةيلمع نم تلوحت ةيملعلا هله نأ اًساسأ لوقلا ديرن لب دهعلا اذه لبق ةبئاغ تناك ةمجرتلا نأ ينعي ال اذهو )0(

 1 : رظنأ هل ةخرؤملا رداصملاو نومأملا دهع ىف دادغبب ةمكحلا تيب نع « ةلودلا اهاعرت ةمظنم ةيعامج ةيلمع ىلإ اهباحصأ تومب يهتنت
 ا وعتم 0عوعر ورم 8دلكوت - 0 نمنلمص , " اع ظ8دزنا ها - 111اعدم لع 8دقطلة ل", ه موتةتانع لقصم اعد هعاعو لب ءما1 موانع لع

 طوعتك كريس له طاطا معممطتع ءأ !' 8ةتوامزعع لمع 5كعدععع ةعهط عقر 22- 25 1017عرتتاالع 9.
 ةينانويلا ةيضايرلا بتكلا رثكأ ناك يذلا سديلقوأل لوصألا باتك ةمجرت ىلإ لاجملا قيضل انه ةرإشإلاب يفتكل )030

 امك نومأملا ىلإ ةبسن ةينومأملا اهامسو هذه هتمجرت يف رظنلا داعأ مث (م 187-804 ) ديشرلا نوراه ىلإ ةبسن ةينوراهلا اهامس ىلوألا « نيترم رطم نب جاجحلا همجرت ثيح « برعلا نييضايرلا لبق نم اقيلعتو احرشو اسرد
 خسنلاو سديلقوأ باتك ةمجرت نع . ةمجرتلا هذه حالصإب ةرق نب تباث ماقو باتكلا اذه نينح نب قاحسإ مجرت
 :رظنأ يمالسإلا برغلا / اهنم ةدوجوملا
 مب 1181818 81ج , 00ع]1نان65 ءمزتتزم ءان[ ةلعو قال [عق عا 0ل15 لعو [81هردعر اف ل ظبعاتلع ءأ دانت عانت 15100
 ج1" هعمزلعمأ تانئاناسمات . م مهيهتانع لمصع لعد ةعاعق لت ملل اماعسمألمررمل لع ؟ولفعرطانلاعأ عل لات 1990

 ما عزف ق6
 امأ .ةيرملا هللا نإ ديلا ةماعلا بكا رت رح زف ااا سا را ىأ سول ع تح

 ىسرم دمحم .دو ةفرشم ىفطصم ىلع .د قيلعتو دقت ةلباقملاو ربجلا باتك . يمزراوخلا : رظنأ . ااذه ىف فلأ ام لوأ وه يذلا يمزراوخلل «ةلباقملاو ربجلا يف رصتخملا» باتك ىلإ ةراشولاب يفتكنف ةيلصألا تافلؤملا
 1 1١. اص م46 *:لاو ةعابطلل يبرعلا باتكلا راد : رصم « ةثلاثلا ةعبطل . دمحأ

 "ع



 0 سس سلدلألا يف تاي ضايرلا

 ءاملعلا نع ذخألاو جحلا ةضيرف ءادأل ءاوس قرشملا ىلإ نورفاسي اوناك نييسلدنألا نأ امك
 سلدنألا نيب ةيملعلا ةقالعلا نإف ؛ةقيثولا تاقالعلا هذه نم مغرلابو هنأ الإ . ةراجتلل وأ ةقراشملا

 ةيملعلا بتكلا لوخدل يلعفلا خيراتلا ىلع طبضلاب فرعتلا مدع نإ ثيح « ضومغلا اهفلي قرشملاو
 « يسلدنألا يضايرلا ديلقتلا ءوشنل ىلوألا تايادبلا ديدحت بعصلا نم لعج ؛ سلدنألا ىلإ ةيقرشملا
 : ناضارتفا اهعزادتي ةيادبلا هذهف اذكهو

 رصعلا ىلإ دوعي يلحم ركف ضاقنأ ىلع ماق يسلدنألا يملعلا ركفلا نإ :لوقي لوألا ضارتفالا
 فلؤملا «ءابطألا تاقبط» هباتك يف لجلج نبا هدروأ ام ىلإ حرطلا اذه نع نوعفادملا دنتسيو . يطوقلا
 ميلاعتلا مولع اهنمض نمو ةينانويلا فراعملا مضي يعوسوم باتك نع هيف ثدحتي يذلاو ه1 ةنس

 روديسيا ىعدُي اينابسإب ةسينكلا لاجر نم صخشل (ىقيسوملا ؛ كلفلا . ةسدنهلا ءددعلا ملع) ةعبرألا
 يف نوملسملا هققح يذلا عيرسلا مدقتلا ريسفت مت اذكهو م5175 و م١٠01 نيب ام شاع يليبشإلا
 .27 اهب ينارصن ينيتال ثارت دجاوتب يملعلا لاجملا

 نإ :لوقي يذلاو يناثلا حرطلا نم ريبك نانئمطابو دكؤن نأ اننكميو حرطلا اذهل ليمن ال اننأ ريغ
 ةقطنملا هذه يفو انه انمهت يتلا ةرتفلا يف رهدزتل اهل ناك ام ةماع ةفصب ةيلقعلا مولعلاو يضايرلا ركفلا

 ةيقرشلا ندملا اهتمساقت ينودقملا ردنكسإلا ةافو دعب ةيويحلا ةيملعلا زكارملا نأ فورعملا نمف

 فراعملا ريوطت اهب متيس ثيح «ىنغأو رفوأ اهبيصن ناك يتلا ةيردنكسإلا ةنيدم ًصوصخو ةميدقلا
 ةيئاهن ةفصب رقتسي نأ ليبق نارحف ةيكاطنأ ىلإ اهب ميلعتلا سلجم لقتنا مث« ةينانويلا ةيملعلاو ةيفسلفلا
 «مالسإلا لوخد لبق اينابسإ يف زكارملا هذه لثم دوجو ىلإ ةيخيراتلا رداضملا ريشت ال امثيب: .2 دادغبب
 سلدنألا يف مقت مل هنأ كلذك مويلا فرعن امك . يركف طاشن يأ قالطنال يرورض اهدوجو نأ مولعمو
 ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةمجرتملا بتكلا لك نأ كلذ « سلدنألا يف ةميدقلا ةيملعلا بتكلا ةمجرتل ةكرح
 هذه يف مجرت دحاو يضاير باتك مسا ولو خيراتلا انل ظفحي ملو قرشملا نم سلدنألا ىلإ تلقتنا

 سلدنألا يف ةيركفلا تاهاجتالا :٠ ناونعب هل لاقم يف دازولا دمحم هدروأ ؛ ,سنؤم نيسح دنع الثم رطلا اذه دجن (0
 198٠١ يتنسل سماخلاو عبارلا ناددعلا سافب ةيئاسنإلا مولعلاو باد | ةيلك ةلجم . «يرجهلا ثلأتلا نرقلا لالخ
 .159-1١195. ١ ص ما

 سكام : لاثملا ,ليبس ىلع فنأ « مالسإلا روهظ لبق قرشملا يف ةدوجوم تناك ىتلا ةيملعلا زكارملا نع (8)

 ةعبارلا ةعبطلا . ما «تاعوبطملا ةلاكو : تيوكلا « ملقلا راد ةرشن : توريب ؛ يودب نمحرلا دبع
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 خيرات نأ امك .(9اينابسإب دوجو اهل نكي مل ةينانويلا يأ ميدقلا ملعلا ةغل نأ كلذ ىلع دز « ةقطنملا
 راكفأل ةجورملا تافلؤملا ضعب ةيملعلا ةفرعملا اهيف ىدعتت مل ةينيتاللا ابوروأ لك يف هنأ تبثي مولعلا
 ىف «يددعلا لخدملا» يزاريشلا سوخاموقين باتك ىلع تايضايرلا ترصتقاو ؛ ةيروغائيفو ةينوطالفأ
 اًقلطنم نوكت نأ ةيئادتبالا ةفرعملا هذهل ناك امو « 0014 يلاوح : ت) 80666سيوب اهزجنأ ةغايص

 ةيملعلا صوصنلا ةمجرتب كلذو اهزاجنإل م١١ نرقلا راظننا ابوروأ ىلع ناك ثيح « ةيملع ةضهنل
 , 21 ةينيتاللا ةغللا ىلإ ةيبرعلا

 نأ ثيح « ةيقرشملا ةيملعلا ةكرحلل دادتما يه مولعلا لاجم يف سلدنألا نإ :لوقن انلعجي امم
 تلعج ىتلا ىه ةكباشتملا تاقالعلا هذهو « ةيسلدنألا ةايحلا يحاون عيمج لمش قرشملا نيل

 . قرشملا يف يملع مدقت نم زجني ناك ام لكب عساو عالطا ىلع نونوكي نييسلدنألا

 ةيخيراتلا رداصملا نأل كلذو ؛ ةياغلل بعص مويلا وه لاصتالا اذهل ىلوألا تاوطخلا دصر نأ الإ
 طيلست نم انكمتل تامولعملا هذه ىلع انرفوت ولف . ةيانع نم هقحتسي ام رمألا اذهل طعت مل ةفورعملا
 عمو ٠ اهب ةيملع زكارم نيوكت ةيادبو « يسلدنألا يضايرلا ديلقتلا ةأشنل ىلوألا تايادبلا ىلع ءوضلا
 ضعب تمدق يتلا رداصملا ضعب نم اًقالطنا تايادبلا هذه بناوج ضعب زاربإ لواحنس اننإف كلذ
 : عوضوملا اذه نع تاراشإلا

 (رلخ تلظ اهل يمالسإلا حتنلا دعب سلدنألا نإ :١ «ممألا تاقبط» باتك يف يسلدنألا دعاص لوقي
 لك ىلع مهذوفن طسب نويومألا عاطتسا نأ ىلإ ةيبرعلا ةغللا مولعو هقفلاب هنم قلعت ام ىوس ملعلا نم
 1-0 اا
 ةدئاسلا ةغللا تناك امئيب ٠ ةينايرسلاو ةينانويلا امه ةفسلفلاو ملعلا اتغل تناك مالسإلا روهظ دنع هنأ فورعملا نم (9)

 يذلاب « سلدنألاب باتكلا يقبو ؛ يبرعلا ناسللا ىلإ مجرتي ملو ؛ ىقيرغالا ناسللاب رصانلا نمحرلا دبع ةنازخ يف سديروقسيد باتك ىقبف « ميدقلا ينانويلا وه يذلا يقيرغإلا ناسللا أرقي نم سلدنألا ىراصن نم ةبطرقب ذئموي نكي ملو ؛ : بطلا يف سديروقسيدل باتك ددصب لوقي يذلا هسفن لجلج نبا هدكؤي ام وهو ةينيتاللا يه ايئابسإ يف
 ءابنألا نويع 2 ةعبيصأ يبأ نبا : رطن : ؛ دادغب مالسلا ةنيدم نم ةدراولا ( ةيبرعلا ) نفطسا ةمجرتب يانلا يدبأ نيب
 .75 . ص « ثلاثلا ءزجلا « 191/9 « نانبل توريب ةفاقثلا راد « ءأب ا تاقبط يف
 تايلمعلا ربتعي لوألا ابوروأب تايضايرلا سيردت ذ نيهاجتا نيب هيف زيمي ناوجوب يكل الاقم صوصخلا ىلع رظنأ 0 ١(
 نون 8عوسز وندم , آن ةركعل عمم عدا لع !'ةيئالظسعاأنانع ةاوردفرر هتنع م 10طل عملا لع طوعتم ةلندع 2011 - 2117 516163, : رشع ثلاثلا نرقلا ةيادبو رشع يناثلا نرقلا ةياهن يف ةمجرتملا ةيب ةيضايرلا صوصنلا نم ةدمتسملا ةيمزر اولا ) ةيباسحلا ثاينقتلا ىلع مئاقلا وهف تايضايرلا سيردت لاجم يف ةروث ةباثمب حرؤملا اذه هربتعي ذلاو : يناثلا هاجتالا امأ م7١ رقما اف يور يل داس يسررغاثيف هاجتا وهو 2 ىنهذ نيرمت درجسم ةيباسحلا
 وروطمط ملف )انآ 110118104118 مى 11١آءآضك ال ةا1.101054, ال01. 1 , ط0 وانمفرل مر“ لع العدا

 هاممات ةعؤور 8 ه2 ععاممق, 1954, مرتب 93 - 124
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 02 ا ا ا و مسب 1راك ووو دمام ا اخ سس لدنألا يف تايس ضايرلا

 ةيركسع تناك يتلا ىلوألا ةلحرملا دعب نييومألا نأ وه لوقلا اذه نم هجاتنتسا نكمي امف ١١١ «سلدنألا
 امك نيذلا نييسابعلا اوسفانيل امبر ةيملعلا بتكلا ءانتقا ىلإ رمألا مهل بتتسا نأ دعب اوعراس ساسألاب
 يف يأ يومألا مكحلا نم ىلوألا ةلحرملا نأ كلذك فيضن نأ نكميو . ءاملعلا عيجشتب اوماق فرعن
 ةيضايرلا صوصخو ةيملعلا بتكلا ءانتقا ناك (م/1/05-88) لخادلا نمحرلا دبع يومألا ريمألا دهع
 ةغللا ىلإ ةطشن ةمجرت ةكرح دعب فرع دق نكي مل هسفن قرشملا نأل كلذو؛ اًمدعنم وأ ًاليئض اهنم
 . ةيبرعلا

 ريمألا نأ ديفت سلدنألا ىلإ ةيضايرلا مولعلا لاقتنا نع ثدحنت يتلا ىلوألا تامولعملاف اذكهو
 ىلإ ميلاعتلا يف ةكراشم هل رعاش  ديعس نبا بسح  دفوأ - 8751) يناثلا نمحرلا دبع يومألا
 دئسلا باتك ديعس نبا اهنمركذ بتكب رعاشلا اذه هاتأف . ةميدقلا بتكلا لوانتت بتكب هيتأي يكل قرشملا
 ديعس نبا فاضأو . م 8 نرقلا ةياهن يف دادغبب ةيبرعلا ةغللا ىلإ مجرت يدنه يكلف باتك وه يذلا « دنه
 يهف ةصقان اهنوك نم مغرلاب تامولعملا هذه نأ عقاولاو . 239 بتكلا هذه يف رظن هسفن ةفيلخلا نأ
 . اهتيمهأل اهدنع فوقولا يعدتست

 لدي بتكلا هذه يف يومألا ريمألا رظن نإ :رابج دمحأ ثحابلا عم لوقلا نكمي ىلوأ ةهج نمف
 . 35 ةلودلا لاجر رابك ضعبو ءارمألا ةيادبلا يف هنم دافتسا سلدنألاب تايضايرلل ميلعت دوجو ىلع

 نرمأملا : ةعبرألا نييسابعلا ءافلخلل ارصاعم ناك يومألا ريمألا اذه نأ دجن ةيناث ةهج نمو
 رعاشلل هدافياو « ريبك اراهدزا مهرصع يف ةمجرتلا تفرع نيذلا «لكوتملاو قئاولاو مصتعملاو

 يذلا مكحلا هسفن وهو .(م٠١191 ةيكيلوثاكلا ةعبطملا :توريب ) « الا تاقبط . يسلدنألا دعاص :رظنا )١١(
 ذرفلا دهعملا ةعبطم «٠ م1900 « ديسلا داؤف رشن : ةرهاقلا « ءابطألا تاقبط هباتك ىف لجلج نبا دنع هدجن
 يف نكي مل (807 -471) يناثلا نمحرلا دبع يومألا ريمألا مكح دودح ىلإ هنإ لوقي ثيح « ةيقرشلا راثآلل
 : رظنأ ىسلدلألا ىضايرلا ديلقتلا تايادبل ةخرؤملا رداصملا نع « ةيلقعلا مولعلل نولثمم سلدنألا
 م, »ل وططدت 0نعاوادنع5د مدمععام لع' ةاععانع لهدف 15 نه 0 راطعس هاتوبع ةنطع لع !'هععزلعمأ دطاتقاناساق , 8
 لحن مهعمتتم مالموبع اصعامعمالمدمل ل' مل قعت' ةانت 111 (هزيع لعد 81د لطعيتت ةأوانعد ختهطغق, خلوق“ , آه 1081501 5

 انطعو, 1988, مه, 101 -

 )١١( فيض ىقوش قيقحت ؛ برغملا يلح يف سرفملا « ديعس نبا ١ لوألا ءزجلا «(م 191/8« فراعملا راد ةرهاقلا) 2

 نبأ نأ امك باتكلا ققحم اهدمتعا يتلا ةخسنلا نم تطقس أامبر ىرخأ ابتك ركذ ديعس نبا نأ مالكلا قايس نم حضتي ثيح اهيف رظنلا ةداعإ يعدتست تامولعم يهو يريزجلا يفقثلا حصان نب سابع رعأشلاب رمألا قلعتيو « 45 ص
 ص ر(ماقككا ةمجرتلاو فيلأتلل ةيرصملا رادلا : ةرهاقلا ) سلدنألا ءاملع خيرات هباتك يف يضرفلا ١915 2

 اهب فلك ىتلا ةيمسرلا ةمهملا ىلإ ريشي ال هنأ امك « ةيلقعلا .
 مر 0زءططقع , 00ء]وانع5 35مءعاق لع 18 اهلل مجم اطعم ةاتوانع ةيفطع لمدك 1ع 81ةوطبعم تءامعسع ( 201-71 15

 وزمماعد), 8 مد وتانع لقمع اعد ةعاعد لي 4 هما11هونع 812 عطلت ةانك 1111 كامزرع لعد 81دلطعات7 ةانوانعم 3186عق1(5*عور, 2- 4

 لعععرمج طاع. 1992)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورف : سلدنألا ايا ا ل تا مام اع ماا ناب األ ع كا هلل و نال عج عمم ع ادام عي أ م عارم دأب

 امم اهل نييكاومو ةيقرشملا ةيئاقثلا ةايحلاب قلعتي ام لكب ملع ىلع اوناك نييسلدنألا نأ ىلع لدي روكذملا
 ىلإ | ةيقرشملا ةيضايرلا بتكلا مظعم لصتس يمسرلا مامتهالا اذه لضفبو هنأ دّكؤملا نم لعجي
 نمحرلا دبع ةفيلخلا عم اصوصخ نييرمألا ءافلخلا دهع يف لمعلا اذه ززعتيسو «سلدنألا
 ,29 تادلجملا فالآ هتبتكم تمض يذلا (91/5- 9571 ) مكحلا هنباو (م 451١ -517)رصانلا

 ماظنلا نأ سلدنألاو قرشملا نيب ةديطولا تاقالعلا هذهل ةماهلا ةيضايرلا تاسكعنإلا نمو
 ةرتفلا سفن يف نيتقطنملا يف رهظ دق « ةيباسحلا تايلمعلا زاجنإ يف ةعرسلاو ةنورملاب زيمتملا يرشعلا
 هماقرأ تيمسو يدنهلا باسحلا مسا هيلع قلطأف يدنهلا هلصأب قرشملا يف ظفتحا هنأ ريغ « اًنيرقت
 يتلا اهسفن يهو ةيرابغلا فورحلا مسا يمالسإلا برغلا يف اهيلع قلطيس امنيب 2 ةيدنهلا ماقرألاب
 , 29 ةيبرعلا ماقرألا مساب سلدنألا نم ابوروأ ىلإ تلقتنا امدنع تيمس

 : يسلدنألا يضايرلا ديلقتلا روهظ تايادبو ةيلحملا بابسألا

 ةيقرشملا تايضايرلاب ايو اًطابترا ةطبترم ةيسلدنألا تايضايرلا نأ فيك ةعباسلا ةرقفلا يف انزربأ
 رع ويشن كا يتلا ةيلحملا بابسألا يهو ىرخأ رظن ةيواز نم ةلأسملا هذه نآلا جلاعن نأ ديرنو

 . يسلدنألا يضايرلا

 يه تايضايرلاب نييسلدنألا مامتها بابسأ نإ : لوقن ةقباسلا ةرقفلا يف هانررق ام عم اًماجسناو
 يتلا لماوعلاو بابسألا نإ لوقن ربكأ حوضوب ٠ لاجملا اذهب ةقراشملا مامتها ءارو تناك يتلا اهسفن
 لعجتتس يتلا اهسفن يه مهتغل ىلإ ةميدقلا مولعلا ةمجرتو لقنب نومتهي نيملسملاو برعلا تلعج

 نادزن ظءواتز هانققر آم ةعاعممع [[نكمممم - ةرفاطع عا مو ملهات امد لع مص امك - 14 !نعانععر 2111 زمممماتمدقل ( ) ١
 2111510113 215 50118116185 11855, 8كهننان, 24-18 ةدانأ 1971 ا ركلومانإعو, [84هوعمات, 1971. مزن. 1-3

 0 اذكهو ؛ سلدنألاب نييومألا مكح ةليط ارمتسم رلا مامتهالا اذه نأ ركذلاب ريدجلاو
 بك ىلع طقف ايقبم ةميدقلا م ولعلا بتك نم | ةنازخ مرفأ يلا 001٠01 64/45) رماع ىبأ نب روصنملا
 ١ ([6) ةدححاو ةنس ىوس هكلم مدي مل يذلا ماشه نب نمحرلا دبع رهظتسملا ةفيلخلا نأ لاثملا ليبس ىلع دجينف : مهب ثرم لا ةّيصملا تاردقلا يف ىتح ءافلخلا مامتهاب تيظح ةبتكملا هذه نأ دجن انلإف ٠ ٠ بطلاو باسحلا
 رسل يحيل او باطلا 0 هير
 مسقلا ء(م 84"١91 :رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل ةعبطم : ةرهاقلا ٠) ةريزجملا لهأ نساحم ةريخذلا « ماسب نبا
 ينبك ما١ ًانرقلا يف فئاوطلا كولم نئازخ ةاون يه ةنازخلا هذه نوكت امبرو 2 00 2 7 لوألا
 رسب دوه ينب بو ةيليبشاب دابع

 نيب ةيراجتلا تاقالعلا ىلإ | سلدنألا ىلإ | ماقرألا هذه لوخد عجري يذلا ٠ . 1ص 3 8 وا 0 شئيفكشوي (10)
 . ةيرفمو يالسإلا ملاعلا قرشن

١ 



 ل ا د داع دمع امال هبال وتاج دعما سس لدنألا يف تايسمايرلا

 ىلع هّتحبو نوكلا ئرابل قلطملا ههيزنتبو ايلعلا هتيديرجتتب زيمتي ديدج نيدك مالسإلا قلخ دقل
 فقن نل انئكل . ةديدج سسأ ىلع هئايحإو يلقعلا لمأتلا ثعبل ةيتاوم فورظلاف نوكلا رارسأ يف لمأتلا

 .2310 رخآ ثحب ىلإ اهؤجرئسو ةيرظنلاب اهتيمست نكمي يتلاو بابسألا هذه دنع
 ىلع ةيساسأ ةفصب زيكرتلا عم « ةيملعلا بابسألاب اهتيمست نكمي يتلا بابسألا دنع انه فقنس لب

 . صاخ يناثلاو ماع لوألا نيببس ىلإ اهب تايضايرلا روهظ عاجرإ نكمي يتنلاو ؛ سلدنألا

 مولعلاب يبرعلا مامتهالا ببس نأ ىرت يتلاو ةرصاعملا ةيبرعلا تاباتكلا ضعب هل جورت امل اًقالخف
 « ميجنتلا ملعو بطلا وه مولعلا هذه هنم تذفن يذلا قيرطلا نأ ربتعن اننإف , "١" ةيسايسلا وه ةميدقلا
 هذه « مهتنايد نع رظنلا ضغب كلذو ءافلخلا روصق يف ةعيفرلا ةناكملا نييمجنملاو ءابطألل ناك ثيح
 باتك مدقأف . ةصاخ فيلآت مهل نودرفي تاقبطلاو مجارتلا باحصأ نم اًددع تلعج ةعيفرلا ةناكملا
 لجلج نا باتك انه دصقلاو « ءابطألا رابخأ عبتت يف صصخت باتك وه سلدنألا يف مولعلل خرؤي
 ١ .ركذلا فلاسلا

 يرورضلا نم ناكف يعيبطلا ملعلا يف ةيرظنلا هنسسأ دجي يلمع ملعك بطلا نأ وه انه انمهي امو
 نم ىرخألا ةيرظنلا مولعلاب هتقالع فرعن يذلا يعيبطلا ملعلا وحن تافتلالا ةيبطلا تاساردلا ريوطتل
 ْ .23 ىلوأ ةفسلفو ميلاعتو قطنم

 ىوتسم ىلإ ةرصاعملا ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا يف ةفسلفلاو ملعلاو نيدلا نيب ةقالعلا لاجم يف ثحبلا قري مل )١1(
 ةجولويديا ةيواز نم هتلوانت | عوضوملا اذه تلوانت يتلا تاساردلا مظعم نأل ؛ةنكمم ةقد ربكأب اهدصر حمسي
 ؟راضحلا نأ فيك طحالب ةيمالسإلاو ةينامورلا نيتراضحلا نيب هتنراقم ضرعم يف يذلا يريوك ردنسكلأ يسنرفلا مولعلا :رؤم اهب ىلدأ يتلا كلت ىه اهانفداص يتلا ةديحولا ةيعوضوملا ةراشإلا : يش ف يملعلا ثحبلا عفت ال
 مجيب قااحالا و بق وقحلاو ةسايسلاو بسلا نفو رامعمو ةحالف نم ةيملعلا تالاجملاب متهت اهلعجي ةينامورلا ةنايدلل يسحلا عباطلا نأ يف نيتراضحلا نيب يرظن يف قرفلا نمكي ثيح كلذل اريسفت مدقي ال خرؤملا اذه نأ الإ : قيرغإلا ةفسلفو مولع ءانتقا ىلإ اوعراس نيملسملل رمألا بتتسا ام درجمب ىتلا ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا سكع مولعلاو ةفسلفلا مات هبش ًالهاجت تلهاجت اهنإف ةرشابم ةيقيرغالا ةراضحلا دعب تنأ اهنوك نم مغرلاب ةينامورلا
 : رظنا . مامتهالاب ريدج وم ىرتامك وهو . ةلودّلل ةيمسرلا ةئايدلا يه ةينارصنلا ةنايدلا تحببصأ ام دعب الإ ةيئامورلا ةراضحلا لظ يف قطنملا نم ةدودحم ءازجأب مامتهالا ب هاندا كت ىلع ليلدلا١ , ةيفسلفو ةيلقع مولع نم ةدرجملا تالاجملاب مامتهالا ىلع ةيمالسإلا ةنايدلل صلاخلا اعتملا راطلا دغاسيس
 م. 120, ىةيتوام(ءاتقمدع ءا ماه ممدتمسمع لقمع آه ظطتاصدهرجطتع لان طتمإلعا) ةقعب زد ظابلعو ل'طلقأمارتع لع ]9 مالقعع

 ععاعسأل وسعر طوتتخ, 1973, نهلاتسمتلم مم. 25-7
 (م6 2 رشنلاو ةعابطلل ةعيلطلا راد ة توريب) .ةسماخلا ةعبطلا 2 يبرعلا لقعلا نيوكت ْه يرباجلا دباع دمحم (100)

 حيرصتلا ركيب شرنيه لراك يناملألا قرشتسملل قبس يذلا هسفن يأرلا وهو. . 501-753 ٠ 1121-1137. ص
 . "١1-717 ص « قباسلا برملا «برغلاو قرشلا يف لئاوألا ثارت : يودب نمحرلا دبع رظنا ؛ هب
 ةروصم ةرشل ؛« بطلا ْ تايلكلا بات . دشر نبا : ةصاخ ةفصب رظنا ( ىعيس | ملعلاو بطلا نيب ةقالعلا نع )١1(
 ةيرظنلا مولعلا نيب ةقالعلا نع امأ ؛ م1515 برغملا , شئارعلا ؛ وكنارف لارنجلا دهعم ؛ ا
 « مساق دمحم .د قيقحت . ناهربلا باتك صيخلت « دشر نبا , لاثملا ليبس ىلع رظناف ؛ هالع ةروكذملا
 .(ماؤ85 « باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا : ةرهاقلا)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق ّ سئلدنألا 2 طاع كا ماو د كامو كمان اب راس هام مناي رم انا هذ ءاماناط هرم اق الاب هوان امان داع

 ةلاقملا سديلقوأ اهل صصخ يتلا ةيضايرلا ةبسنلا ةيرظن ةسارد يف ةيودألا بيكرت مهاس امئيب
 ناسنإلل ةنوكملا ةعبرألا عئابطلا نيب نزاوت يه ةحصلا ءابطألا ربتعتف «لوصألا» باتك نم ةسماخلا
 .(39نزاوتلا اذه لالتخا وه ضرملاو

 ةيميجنتلا بتكلا لقنف اذكهو « يضايرلا كلفلا ملعب اًقيثو اًطابترا ميجنتلا ملعل نأ كلذك فرعنو

 . اضيأ ةيكلفلا بتكلل لقن هنع مجن ةيبرعلا ةغلل

 ملعب مامتهالا اهيف ناك ةميدقلا مولعلا برعلا اهنع لقن يتلا ةيردنكسألا ةسردم نأ ركذلاب ريدجلاو
 .229 ملاعلا نع اهيف ناسنإلل تناك يتلا ةيرحسلا ةرظنلاب اجزتمم كلفلا

 اهتيمست نكمي ىرخأ اًبابسأ كانه نإف ؛ ةماعلاب اهتيمست نكمي يتلا يه بابسألا ذه تناك اذإف
 ةعيرشلا تالاجم ضعب نأ انه دصقن . هسفن يمالسإلا نيدلا نع اساسأ ةجتان اهنأل ؛ةصاخلاب
 هعرش يذلا تاكرتلا ةمسقل قيقدلا نوناقلاف ؛ تايضايرلا ىلع دامتعالاب الإ اهاياضق لحتالا ةيمالسإلا
 عادتبا كلذك هجئاتن نم ناك امك « هنم روسكلا باب اصوصخ مال لاا ىّدأ مالسإلا

 ريوطت ءارو تناك ةلبقلا ديدحتو لالهلا ةيؤر نأ اضيأ دجنو .2'!!ةلباقملاو ربجلا ملع وه ديدج ملع
 تالماعملا تلمع امك « يقفاوتلا ليلحتلا زورب ىلإ ةيبرعلا ةغللا مولع تدأو «تاثلثملا باسح
 .2؟!اهيف عيونتلا عم ةيباسحلا تاينقتلا لامعتسا يف عسوتلا ىلع ةيراجتلا

 زت8متتن. آر, [8نعاتل (طع ؟طتساععم 8مماطم هغ اطع كاع عراق, آ20ا/ نين طانطان عمن مدقر !اعوب المراعب 1956, 61 2, مم. 2 ) (1١04

.186 - 
 ملل 5 بابلإلا ىلوأ 0 ا ميرا 7 0 1 ةسدنهلا ىلإ بيبطلا ةجاح نعو

 رئازجلا طوطخم نال لئاس ىلع بابا هيبنت ٠ يشكارملا ان ايلا نبا 0
 والو افرول 1١1١” مقر

 و لا ذه اك يذلا طلب سوو كرأباو سووتولوأ نم لك رلا كلفلا ملع
 انشا هن لك جر يرسم تلخلا لع يف يطسجلا باتكةمج رت 9 10 ييجتلا

 000 : رظنا سوميلطب دنع ميجنتلا ملعو كلفل | ملع نيب ةقالعلا نع. هيب املا | ةيموجنلا م
 16, [.ع5د ءاممع5 لع 1ع ءمودتم1هعزع ةءعماتكتودعم , اد ظانلعم ل'طاوامأعع ... هرج . هانم.

 ين مهاياصوو مهثيراوم يف ملعلا اذهل س انلا جايتحال باتكلا اذه ذو هنأ ةباقملاو ربجلا هباتك ةيادب يف يمزراوخلا حرصي 21(
 قلعتن لئاسم لإ كماكب نصصخم ةأياصولا تاتك ١ باتكلا نم ب رخآ نأ امك . ١ ضال... اكحأو مهتمساقم

 : رظنأ يمالسإلا برغلل يضايرلا ديلقتلا يف ا 0 3 ص « تاكرتلا ةمسقب
 مى, ط©زعططوت , اع انهتاعرطعمأ لعد ؟دعانمانك لمصق 15 ا ةتمطع لان دقعطتعط, اد [اأنامأعع لع اتقع-

 المسفر, 0" ؟لوامتعع , 81طعطمتلم عت 8ةقعأ . 8هدامو , 8عاتم 1992, مم. 224 - 244.
 134. خلت ةلءاضعم ال, آ.عو 5:3 ءانمحق عمانع 15 (طعمتتمع عااذ مات وسم ءطعت 1ص ه1 - 8دصمم هل - 84نيتنةلعتكطأ ( 1256 - 1321)

 لن [لوامأعع لع /عهعالمصكر ل'آ11ذ(مأعع, 8زطعطمس5عت' 8ةمم] . 8هوامم . علل, 1992, مم. 247 - 8

 نع امأ ١١١-١١ .ص ,ةيبرعلا تايضايرلا 2 شتفيكشوي : رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع رظنا تاثلغملا باسح ةيمهأ نع (11؟)

 انبلا نبا : رظنأ يشكارملا انبلا نبا دنع برضلل ةيمزراوخ نم رثكأ روضح ًالثم ظحالتف باسحلا لاجم يف عيونتلا
 ةعماجلا تاروشنم : سنوت)؛ وس دمحم روتكدلل ةيسئرف ةمجرتو قيقحتو ميدقت , باسحلا لامعأ صيخلت ؛ ُ كرملا

 ةغللا مولع نيب ةفالعلا نع رظنأو 0 ه4 ص « يسنرفلا مسقلا ء 01- 5 ص « يبرعلا مسقلا 3 ١959 « ةيسنوتلا

 ىقفاودلا ليلحعتلاو ةيبرعلا

 4م. 1011818841, 1512 عت 21و انع ءأ !!ض قانا تانوانع لقصف 1ع 584هزنعرز ةوع ديوطع. آن عععيصراع 6 0 مرح طا 0قامأ 1ع قات
 لد عمم, ازد 8عدمعل [لطعسمسممأ ؛ ةممعمعاع لع يسعاوسعم للك ءاماأ دعم نأ مععنممس هلأ( عع ةعاعتأأ 1 نسعع دمعلأ»

 ؟و1عمر ظلم !كلتمعاكل و1 ععاع 1991, مم. 15 - 9
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 000 سلدنألا يف تاي ضايرلا

 برغلا وأ قرشلا يف ءاوس تايضايرلاب ريبكلا مامتهإلا ءارو ةنماك تناك بابسألا هذهف ةلمجلابو
 يف اهحتفل ةجيتن ءاج سلدنألا يف تايضايرلاب مامتهإلا نأ نم اًقباس هانلق ام معدت يهو « يمالسإلا
 ةراضحلا عم ريبك دح ىلإ هباشتت اهب ةيمالسإ ةيبرع ةراضح سيسأتو يداليملا نماثلا نرقلا ةيادب
 تناك يتلا اهسفن ةرتفلا يف مت دق تايضايرلاب مامتهالا نأ ضرتفن انلعجي ام وهو « قرشملاب ةيمالسإلا
 . اًقباس هانزربأ ام وهو قرشملا يف اهدشأ ىلع ةمجرتلا ةكرح اهيف

 . م١١ نرقلا ىلإ م3 نرقلا نم سلدنألا يف تايضايرلا

 «سلدنألا يف لئاوألا نييضايرلا نع ةقرفتملا تامولعملا ضعب ىوس نوخرؤملا انل كرتي مل
 مجارتلا بتكف «نييضايرلا مجارتل صصخم ردصم بايغ نع اًساسأ جتان لكشملا اذه نأ عقاولاو
 ةاورو ءاهقفلل ىلوألا ةجردلاب ةصصخم  ركذلا فلاسلا لجلج نبا باتك ءانثتساب  ةيسلدنألا تاقبطلاو
 « ريبعتلا اذه حص نإ يرناث مامتها وه تافلؤملا نم فنصلا اذه يف نييضايرلاب مامتهالاو ثيدحلا

 ضارتفا اننكمي اذهبو « يثيدحوأ يهقف طاشن مهيدل ناك اذإ الإ نييضايرلاب متهت ال بتك يه رخآ ىنعمب
 .(9 نيثدحم وأ ءاهقف اونوكي مل نييضاير ىلع تركسلا

 نب دمحأ نب ميلس وه اهيف ركذ يضاير مهأ لوأ نأ دجن ةروكذملا بتكلا ىلع دامتعالابو اذكهو
 ةنس قرشملا ىلإ لحر هنإ» :يضرفلا نبا لوقي ثيح«ةلبقلا بحاصب فورعملا يثيللا ةديبع يبأ
 يف اضيأ يسلدنألا دعاص هركذ امك ؛ «ةكمو رصم نم لكب هقفلاو ثيدحلا لهأ نم ةعامج ىقلف (ه04١)
 ."؟”همألا تاقبط هباتك

 دنع امهتلوازمب رهتشا نيذللا ميجنتلاو باسحلا يف هرداصم ىلإ اريشي مل نيباتكلا نيذه نكل
 تالاجملاب مامتهالا مدع ائيلع عيض فيك ىرن اذكهو « ه7964 ةئس هتافو نيح ىلإ سلدنألا ىلإ هتدوع
 ةديبعوبأ مهيلع ذملتت نيذلا ةقراشملا نييضايرلا ىلع فرعتلل ةصرفلا ثيدحلاو هقفلا ريغ ىرخألا
 . ؟ال مأ تايضايرلا يف فيلآت هل تناك اذإ ام مويلا لهجن اننأ امك روكذملا

 1 ا
 تاقبط . ىسلدنألا دعاص «5١١ص «. ١47١ مقر ةمجرتلا « يناثلا ةلا . قباسلا ردصملا « ىضرفلا نبا (؟5) ١ : ذلا ةفلاسلا بتكلا ايانث ىف ةروكذم اهدجن ءاهقفلا تاقبط يف تفلأ ةديدعع ابتك كانه نأ امك . يديمحلل سبتقملا ةوذجو رابألا نبال ةلمكتلاو يبضلل سمتلمل ةيغبو لاوكشب نبال ةلصلا باتك كلذك ركذن نأ نكمي يضرفلا نبال سلدنألا ءاملع خيرات بناج ىلإف ءانتلصو :ا تاقبطلاو مجارتلا بتك مظعم نأش وه اذهو ةفرفإ

 ا ا ل ل ابل رع ع أل
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 تاءاطعلاو تايلقتلا نسم نورق 8 سسلدنألا ن1 3 وس 1 دام كامو قم هج دق دما رام و اع ول هدد سك ند دك حك كرما

 ءامسأب نييداليملارشاعلاو عساتلا نينرقلل ةخرؤملا بتكلا لفحت يضايرلا اذه بناج ىلإو
 يأ اهنم ينقتلا بئاجلا جاتحي يتلا ضئارفلاو باسحلا نيب عمج دق مهمظعم نأ دجن نيرخآ نييضاير
 ,(© ًقباس انيأر امك ةيربجو ةيباسح تاينقت ىلإ ثيراوملا باسح

 ةملسم وبأ وه يداليملارشع يداحلا نرقلا ةيادبو رشاعلا نرقلا ىلإ يمتني يضاير مهأ نأ الإ
 يناديك باك رحب ىلع رمل ا تراس رح ,رفاوت يذلاو (م٠٠ 5 00

 هترهشو ضنئارفلاب هتفرعم ىلع زكريو بساحلا يضرفلاب هتعني لاوكشب نبا دجن ىلوأ ةهج نمف
 ةيمالسإلا مولعلا يف كراش اًيضاير هنوك ىلإ ةفاضإلاب يطيرجملا نأ فيك نّيبي رمأ وهو اهتفرعمب
 , 2230 هل ةمجرتلا ىلع لاوكشب نبا عجش * يذلا وه بناجلا اذه نوكب امبرو هقفلا اصوصخو

 ظفل يه يتلا تالماعملا يف اًباتك  يسلدنألا دعاص بسح - يطيرجملا بتك ةيناث ةهج نمو
 يف تايضايرلا نم يقيبطتلا بناجلاب متهت يتلا تافلؤملا ىلع ليلدتلل نييضايرلا لبق نم لمعتسم

 ةيربجلاو ةيباسحلا دعاوقلا نيب ؛ عمجي بتكلا نم فنصلا اذهو ؛ اهنم ةبيرقلا وأ ةيراجتلا تالاجملا

 يكلفلا فلؤملل ةديدج ةغايص نع ةرابع وه اًيكلف اًباتك يطيرجملل دجن اريخأو , "7 يلمعلا اهقيبطتو
 لمعلا اذهلو « ةينانويو ةيدنهو ةيسراف ةعونتم رداصم ىلع هيف دمتعا يذلا يمزراوخلا هللا دبع يبأل
 باتكلا نإ ثيح « يمزراوخلا لمع نم يكلفلا بناجلاب انل ظفتحا هنأل « ىربكلا ةيخيراتلا هتميق
 يتلا ةغايصلل ةينيت ةينيتاللا ةمجرتلاب ىوس مويلا ظفتحن الو . يبرعلا هلصأ يف دوقفم يمزراوخلل يكلفلا
 , 2280 يطيرجملا يضايرلا اهزجنأ

 كلفلاو تالماعملاب ًالغتشمو اًبساحو اًيضئارف يطيرجملا نوك يأ) ةعمتجم تامولعملا هذه
 «يدنهلا باسحلا» يمزراوخلا باتك لخخدأ نم لوأ وه اًضيأ نوكي نأ ضرتفن انلعجت ( يمزراوخلا

 : لوألا مسقلا « ةيلاتلا مجارتلا ماقرأ باحصأ لاثملا ليبس ىلع رظنأ ؛ سلدنألا ءاملع خيرات « يضرفلا نبا (15)
 . ةديبع نبال نيرصاعم اوئاك نيألا م14: 6 15

 ؛ يناثلا مسقلا ء (م1977. ةمجرتلاو فيلأتلل ةيرصملا رادلأ : ةرهاقلا) « لاوكشب نبال ةلصلا باتك ىف أرقن )١(
 نب رفاغلا دبع نع ىور . مساقلا ابأ ىنكي 0 مما يضرفلا دمحا نب ع
 تو سم هم ةدعقلا ف ىذ يف ىفوتو اررهشم ضئارفاملاع نلكو ءمريغو يض
 .( هملع يف هلثم سلدنأل اب نكي 0 0

 اندنع ىمسملا ملعلا يف ا لوب يذلا مم ا يسلدنألا دعاص ةقف)إ
 1 ضف يلا ةلا « قباسلا مجرملا . باسحلا لامعأ صيخلت 0

 عجرملا ؛ شينكو قنا ردع يلا ا يسم هد اب ا مل ين امحرتا يد 040

 ' ةقباسلا تايطعملا سفن
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 ا ا في و ال دا ا ب رك ف اال تو ا لت اع سس لدنألا يسف تاي ضايرلا

 نوكيس رمألا اذه تبث ولو ؛ ةديدجلا ةيباسحلا ةقيرطلا هذه رشن يف مهاس لقألا ىلع هنأ وأ سلدنألل
 ةماع ةفصب تايضايرلا خيراتو ةصاخ ةفصب ةيبرعلا تايضايرلا خيرات يف ريبك رودب مأق دق يطيرجملا
 تزجنأ يتلا ةينيتاللا هتمجرتب ىوس مويلا ظفتحن الو يبرعلا هلصأ يف دوقفم يمزراوخلا باتك نأل
 .("*روكذملا يمزراوخلا ىلع ةيلك ةفصب ادمتعا نيباتكبو ةيسلدنألا ةلطيلطب

 يداليملارشاعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ةزرابلا ةيملعلا ةيصخشلا وه يطيرجملا ناك اذإو
 نييضايرل (ركذ تاقبطلاو مجارتلا بتك يف دجن ثيح « ديحولا نكي مل هنإف ؛رشع يداحلا نرفلا ةيادبو
 .؟*)ةياغلل اًبعص مهنع ثيدح يأ لعجي امم يضايرلا مهجاتنإ ىلع رفوتن ال اننأ ريغ« نيرخأ

 تارتفلا عبط يذلا رارقتسالا مدع نم مغرلاب نرقلا اذهل ريبكلا يضايرلا طاشنلا ىلع دهشي اممو
 يضايرلا جاتنإلا ىوتسم ىلع مدقت نم يلاوملا نرقلا هدهشيس ام وه« ةيومألا ةلودلا مكح نم ةريخألا
 لك درفنا ثيح ةريغص تاليود ىلإ سلدنألا ماسقنا هنع جتنيس اًقيمع ايسايس اًقزمت دهشيس هنأب ملعلا عم
 ةلحرم مساب سلدنألا خيرات يف ىمستس يتلا ةلحرملا يهو . اهيلع اّيلاو ناك ىتلا ةنيدملا مكحب لاو
 طبتريس ثيح ىصقألا برغملا ىلإ نيطبارملا لبق نم اهمض نيح ىلإ رمتستس ينلاو «فئاوطلا كولم»
 , 277 فعضلاو ةوقلا لحارم نم ةقطنملا هذه هفرعتس امب ايئاهن اهريصم

 ةدع طوقسب تزيمت اهنأ كلذ « سلدنألاب يمالسإلا مكحلا تارتف رطخخأ نم ةرتفلا هذه تناك اذاو
 راهدزا ةلحرم تقولا سفن يف تناك اهنإف ؛ ةرواجملا ةينارصنلا ةكلمملا دي يف ةيئاهن ةفصب ةيسلدنأ ندم
 ةيبرعلا ةغللا نم مولعلا لقن ىوتسم ىلع كلذك نكل يبرعلا يملعلا عادبالا لاجم يف طقف سيل « ريبك
 تاوقلا دي يف ةطقاسلا ةيمالسإلا ندملا هيف تناك يذلا تقولا يفف ؛ ةيئيتاللاو ةيربعلا نيتغللا ىلإ
 « نييبروألا ركفلاو ةفاقثلا خيرات يف اديدج ادهع كلذب ةنشدم ةمجرتلل زكارم ىلإ لوحتت ةينارصنلا
 نبا ناك اذإو «رابك نيضاير روهظب تجوت ةعئار ةيملع ةكرح فرعت ةيمالسإلا ةيسلدنألا ندملا تناك
 يخرؤم لبق نم هيلع فرعتلا مت يذلاو« نرقلا اذهل يمتنملا يضايرلا وه (م١٠ 174 .ت) ينايجلا ذاعم
 عباطلل هلاخدإ لجأ نمو 5 ةبسنلا ةيرظن لاجم يف هتاباتك لالخ نم كلذو ؛ ةليوط ةدم ذنم مولعلا

 تايطعملا سفن شتفيكشوي : رظنا ؛ دنهلا باسحب قيرفتلاو عمجلا باتك وه يمزراوخلا باتكل لماكلا ناونعلا 0
 : رظنا . ى مساقلا وبأ وه يطيرجملل رصاعم يضاير هزجنأ تالماعملا يف ايضاير اباتك يسلدنالا دعاص 0 ها مولعلا نم اهريغو تايضايرلا يف ةفلؤملا بتكلا ءامسأ داريإب امامتها لاوكشب : أو يضرفلا نبأ دنع دجعن ال 0

 . ( ت .د ) باتكلا راد : ءاضيبلا رادلا ٠١ برغملا رابخأ صيخلت يف بجعملا ؛ يشكارملا دحاولا دبع 091 مل, 1212588181, 0 نعا ندعو ةكو معاك لع !'هلععاطع لدم له عدلا لمص ... هرم . كاب 0. 105. ََ
 .886 ص٠ قباسلا عجرملا ء شتفيكشوي 0

 نك



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق ُ سئلدنألا 22110 ااا اا

 ةفاضإلاب "4 ةيعيبطلا مولعلا لاجم يف تايضايرلا قيبطت و 0 .ةيكلفلا اياضقلا ضعب لح يف يقفاوتلا
 مل نرقلا اذهل يضايرلا طاشنلا يلع يلعفلا فرعتلا ناف 290 تائلثملا باسح لاجم يف هتمهاسم ىلإ
 نييضاير لامعأ دوجولل تزربأ يتلاو ادج ةرصاعملا ثاحبألا ضعب لالخ نم الإ هنع فشكلا متي
 . ةيسلدنألا تايضايرلا نع ةدئاس تناك يتلا ةتهابلا ةروصلا رييغتل اهدحول ىفكت رابك نييسلدنأ

 ىتلا ليقارعلا ىلإ انرشأ اذإ الإ تافاشتكالا هذهل ةيقيقحلا ةميقلا ىلع فرعتلا عاطتسملاب سيلو
 يف هنأ وه رظنلل اًفلم ناك يذلاف « يمالسإلا ملاعلا نم ةقطنملا هذهب مولعلا خيراتب نيلغتشملا تهجاو
 نوثحابلا ناك « نرقلا اذه يف ةطشن ةيركف ةكرح دوجو ىلإ ريشت تارشؤملا لك هيف تناك يذلا تقولا
 ءاطعإب ةليفكلا اهدحو يتلاو هيف ةفلؤملا ةيضايرلا صوصنلا مادعنا يهو ةيساسأ ةلكشمب نومدطصي
 . م ١١ نرقلا يف ةيسلدنألا تايضايرلل يقيقحلا ىوتسملا نع ةيعوضوم ةرظن

 نمض هفَّتصو يسلدنألا دعاص هركذ يذلا ديس نب نمحرلا دبع وهف لوألا يضايرلل ةبسنلابف
 ةسدنهلا ملعب نوبدتنم ثادحألا نم دارفأ اذه اننامز يفو ١ : لوقي ثيح « هرصع يف نابشلا نييضايرلا
 ملع يف دارفنالاب راّبألا نبا هتعئيس امنيب "00 « ديس نب نمحرلا دبع ديز وبأ ةيسنلب لهأ نم مهنم (-0)
 ةفاضإ عم ةعبيصأ يبأ نبا هنع ثدحتيس ثيح قرشملا ىلإ يضايرلا اذه ةرهش لصتس امك 50 :تدنهلا
 ةسدنها نع ثدحتي لب يسدنهلا لمعلاب يسنلبلا يضايرلا هب ماق ام فصي ال ريخألا اذه نأ يهو « ةمهم

 سسأ عضو لب اهحرش وأ طقف ةيسدنه اياضق لحب فتكي مل ريخألا اذه نأ ىلع لدي امم « ديس نبا
 ةقرفتملا تامولعملا هذه تناك اذاو « "7 اهيلع نوقباسلا نوسدنهملا هب ماق امل دادتماك ةديدج ةسدنه
 « هلامعأل داقتفالا يه تناك ةيساسألا ةبقعلا نإف ٠ سدنهملا اذه هب ماق امل ىربكلا ةيمهألا ىلع لدت
 , ؟”5)هتميق زاربإل ةيفاك ربتعت اهنم تارذش ىلع روثعلا ارخؤم مت هنأ ريغ

 مب ملهقل للاب ظدكاومعسعما ك هعمل 8ةداطعسماننعك لممع لع ؟لدمطبماب لمو 1111 علك ةلععلمو, (11)
 طاطا 1 هءوتممو 1[ةغطعسم ات وننسم ل نرمإل , سسضعع تم 81 - 02, 0.

 ١7١7. ص٠ قباسلا عجرملا 2« شتيفكش كوي (؟4)
 م, 21118811, كمدعاووعس علا عا ظععطع ءعطع 81مل ط عسمأل نان عق ... , هز. كاب م. 66 , م. 128 1154+ 200(
 مولعلاو بادآلا ةيلك ةلجم 6 ةجاب نبال سدنهملا ديس نب نمحرلا دبع لضف ةنابا يف ةلاقم , يولعلا نيدلا لامج قفرخف]

 ,6٠١؟ . ص ,ماذلك , نماثلا ددعلا 2 سافب ةيناسنإلا
 07 ص (هسفن حرملا 43 يولعلا نيدلا لامج ما

 . ص ؛ ثلاثلا ءزجلا , م914١ « نائبل  توريب ةفاقثلا راد ؛ ءابطألا تاقبط يف ءاينألا نويع « ةعبيصأ يبأ نبا (18)
 : كلذك رظناو . ٠٠

 م4. طزوططوعر طمني زههاط عال ة6ءأعالق معان ءماللتان5 لع !ظكمدعدع لن 316 ةزععاعز خل - 8تئامسقست عا طا
 5ةززال مع - مانطات عداتمس ل'ررووإب : [ندتل عيوتاع ومنك - ذان0, 184

 ىف روكذملا لاقملا ىلإ ةناضإلابو . رابج دمحأو يولعلا نيدلا لامج نيذاتسألا نم لكل كرتشم فاشتكا وهو (19)
 راد : توريب «ةجاب نب ركب يب ةيفسلف لئاسر 2 يولعلا نيدلا لامج 1 رظنا ؛ ةر شماهلاو "16 مقر شماهلا
 . 3ا/ل- م4 ص ءمادخكم” 2 ةييرغملا رشنلا راد : ءاضيبلا رادلا « ةفاقثلا
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 ا ا وبجوار عمو اعلا ضسحح ادقألا ئدن تاشنتنم ابونا

 ضعب ءادبإب يفتكنس انناف ٠ لجرلا هب ماق امع لوقلا ليصفتب انه حمسي ال لاجملا نأ امبو
 .اهيف لغتشا يتلا فورظلا نع تاظحالملا

 اذه نإ ثيح ء« هذه ةديدجلا هتسدنه نمضتي باتك فيلأتب هل حمست مل عاضوأ لظ يف شاع دقل
 م نيب ام يأ يرجعلا سماخلا نرقلا نم تانينامثلا ينس يف مت ديدجلا يسدنهلا فشكلا
 ءارج نم كلذو ةريثك ارحم ةيسلدنألا ةنيدملا هذه اهيف تيقل ةبيصع تاونس يهر 2407 م95١1و
 1.0 ©0) روهشملا قزترملا ينارصنلا سرافلا اهلتحا دقلف ؛ اهل رركتملا راصحلاو ةيركسعلا تاهجاوملا
 نوطبارملا هنم اهعزتنا مث « م40١٠ ةنس ديسلا مسا برعلا نوخرؤملا هيلع قلطأ يذلا ( 006180 2
 يتلا ةنسلا اهسفن يهو م94١٠ ةئس ىفوت نأ ىلإ اهمكحيو ديسلا اهدرتسي نأ لبق سلدنألا مهلوخد دنع
 . مالسإلا لظ ىلإ نوطبارملا اهيف اهداعتسا

 هنمضتت باتك فيلأت عيطتسي ال هتلعجو يسنلبلا سدنهملا اهيف لغتشا يتلا فورظلا يه هذه نذإ
 ىفتكاف 2477 هيلع ةقباسلا ةيسدنهلا بتكلل ةديدج ًةءارق يعدتست تناك اهنأل كلذ ؛ هذه ةديدجلا هتسدنه
 فورعملا فوسليفلا ىوس يناثلا نكي ملو ةقطنملا بورح ىدحإ يف امهدحأ لتق طقف نيذيملتل اهنيقلتب
 هتاباتك ىدحإ نمض ديدجلا يسدنهلا فشكلا اذه داريإ يف لضفلا هيلإ عجري يذلاو ةجاب نبا ركب وبأ
 . 24 انتلصو ظحلا نسحل يتلا

 اذه هب ماق امل ىربكلا ةميقلا بضتقملا اهعباط نم مغرلاب سوململاب ةلاسرلا هذه نيبت ثيح
 هتلصو ام ىلعأ وه يذلا  سوينلوبأل تاطورخملا باتك نم اهنم لوألا مسقلا لعج دقلف ؛ سدنهملا
 جردني لب تاطورخملا باتك ىلع اًقيلعت الو اًحرش سيل لمعلا اذه نأ ريغ هل ةدام  ةينانويلا ةسدنهلا
 نم لك عم اصوصخ ةينارودلا حوطسلل ةيوتسملا عطقلاب قلعتملا يقرشملا يضايرلا ديلقتلا نمض اًساسأ
 تاينحنملا ةساردب قلعتيف ديس نبا هب درفنا ام لكشي يذلا يناثلا مسقلا امأ ٠ ينجسلاو ةرق نب تباث
 40 ةيوتسملاو ةيوتلملا

 سس يس لاا
 3 , يولعلا نيدلا لامج ؛ ١8ص « م1516 « يدن | راد_ركفلا راد : توريب « ةدايز نعم رشن « يعيبطلا انستا تاسورت, ةعابدزبا رانا رطجر ١ يتلا امسلل هحرش نم ةعباسلا ةلاقملا يف كلذ ةجاب نبا ركذ (40)

 . 164 . ص « ةقباسلا تايطعملا سفن ٠ . . . لضف ةلابإ يف
 8مم ص.ةجاب نب ركب يبأل ةيفسلف لئاسر ,؛اهج رختسا نيح هيلع تدز ينأ 0 ذ عم كغلبو ءاهيف انك يتلا ضرألا يف تعقو برح يف فلت رخ او أ امهدحأ :ناثثا هنع اهنقل امناو « باتك يف اهتبثي مل هنأو « هركذ انغلب نم هلبق دحأ هب رعشي مل يسدنه رن يف نيهارب برختسا دق ناك ديس نب نمحرلا دبع ن كغلب هنأ تلق دق تنكو» : لوقي ثيح يسددهلا فشكلا اذه ددصب م | نبا نسحلا يبأ ريزولا هليملت ىلإ ةجاب نبإ هبتك امانه درون (41) . 85ص « ةجاب نبا ركب أل ةيعسلف لئاسر . ١ مدقت نم رظن متت بسانم ميمتت ىلإ هرشن جاتحيو . هدارفنالو هنامز قئاوع ةعناممل ضرعلا يف عستي مل هنأ ريغ" : لوقي يذلا ةجاب نبا هب حرصي ام وهو (41)

 ./ شماهلا يف روكذملا ةلاقم يف ةلاسرلا هذهل يضاير طوي :رابجادمحا ةائسألا ماق.(18)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 0-2-2-١ ل اس ع ع عع ام عع مم م

 نأ ثيح « سلدنألاب م١١ نرقلا يف ةسدنهلا هيلإ تلصو يذلا عيفرلا ىوتسملا نيبت ةلاسرلا هذه
 لب سلدنألا يف بسحف اًفورعم نكي مل تاطورخملا وه يذلا ةسدنهلا بتك ىلعأ نأ تبثت ةقيثولا هذه
 ةيسدنهلا بتكلا لكل ةيفاشلا ةساردلا بلطتي باتكلا اذه نم نكمتلا نأ فرعنو « كلذك هباعيتسا مت
 .سديلقوأل «لوصألا» باتك تالافم لك هسأر ىلعو ىوتسم هنم لقألا

 ءاملعلا نم هيرصاعم هابتنا تفل رمأ وهو هيلع نوقباسلا هب ماق ام لك زواجت ديس نبا عاطتسا دقل لب
 ةدام «تاطوطخملا» باتك نم ذختا يذلا ةلاسرلا نم لوألا مسقلا نع لوقي ةجاب نبا اذهف « مهسفنأ
 يمدقتم نم هكراش نم ىلع هب فشف سدنهملا ديس نبا هيلع عقو يذلا وه رظنلا نم وحنلا اذهوا :هل
 .(؟4)( اهيف مهكراش يتلا بلاطملا يف نيسدنهملا

 هب ديس نبا دارفناب ةجاب نبا لوقيف « ةيوتسملاو ةيوتلملا تاينحنملا لوانتي يذلاو يناثلا مسقلا امئيب

 0 نيسدنهملا نم همدقت نم نود

 تءاج ام باعيتساب فتكت مل ةيسلدنألا تايضايرلا نأ فيك ديس نبا جذومن لالخ نم ىرن اذكهو
 ةماع نم ديس نبا ناك اذإو .2؟”ديدجلاب نايتإلا ىلإ كلذ تزواجت لب ةيقرشملاو ةينانويلا تايضايرلا هب
 ةزرابلا ةيناثلا ةيملعلا ةيصخشلا ناف « هنع ةرفاوتملا تامولعملا ةردن رسفي امبر يذلا رمألا وهو سانلا
 كولم ثلاث دوه نب نمتؤملاب انه قلعتي رمألا نإ ثيح « مهتصاخ نم م ١١ نرقلل يضايرلا لاجملا يف
 ىلتعا دقف «م14١١ ةنس ىلإ م9١٠١ ةنس نم اهلامعأو ةطسقرس تمكح يتلا ةرسألا يهو دوه ينب

 ملعلا نأ ريغ « م86١1 ةئس ىفوت نأ ىلإ مكحلا يف رمتساو م١8١1 ةنس ةطسقرس شرع نمتؤملا

 . 86 ص « قباسلا عجرملا ٠ يولعلا نيدلا لامج 2:0

 .85 . ص « هسفن عجرملا مد

 ناك ضئارفلا يف باتك فيلأتب كلذو ضئارفلا ملع يف كراش لب ٠ يسدنهلا لاجملا ىلع ديس نبا لمع رصتقي مل (41)
 مولعلاو بادألا ةيلك ةلجم . . ةنابا يف ةلاقم , يولعلا نيدلا لامج رظنا « رابألا نبا بسح سلدنألاب سردي
 .6١؟ ص « ةقباسلا تايطعملا « ةيئاسنالا
 يف ةلاسر ركذي (198 . ص . ق 417 مقر « طابرلا طوطخم ) . باسحلا هقف هباتك يف يردبعلا معنم نبا نأ امك
 تايلاتتم اهرابتعا ىلع ةيددعلا لاكشالا سردت ةزكرم ةلاسرب رمالا قلعتي ثيح « ديس نبال ةيددعلا لاكشألا
 لمعو .ال مأ سوخاموقينل ةيددعلا لاكشالا لودج نم ةجرختسم تناكأءاوس . اهعمجل اًقرط ءاطعإ عم ةيباسح

 نب تباث لبق نم لقن سوخاموقينل يقيطامترالا باتك نأ فورعملا نمف ؛ رشع يداحلا نرقلا لبق دادعالا ةيرظن
 مويلا انرفاوت وه سلدنألا ىلإ باتكلا اذه لاقتنا دكؤي يذلاو هيلع رفاوتن يذلا ليلدلاو م١ ١ ةنس يفوتملا ةرق

 اهزجنأ قيلعت عم سوخاموقين باتكل راصتخا ىلع ةرابع يه سوميئولك ىعدي مجرتم اهب ماق ةيربع ةمجرت ىلع
 : رظنآ «٠ م ٠١ نرقلا يف ةيسلدنألا ةريبلا فقسأ

 [آ0ز ءانا0ونن آ©ءانزع ل تاط عت قأ1016135 معان ©0ن1انق ... , 0م , هلام
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 3 اا لادا تاجا تاع نك ارا مرا ع ل ا ا م سس لدنألا يف تايضاسيرسلا

 ضعب لالخ نم ىوس اًقورعم ديس نبال ةبسنلاب نأشلا وه امك نكي مل ملاعلا اذهل يضايرلا
 هتميق ىلع ليلدتلل اهدحول ةيفاك تناك يتلاو «تاقبطلاو مجارتلا بتك يف هنع ةدراولا تامولعملا
 ثلاثلا نينرقلل نومدتي نييضاير لبق نم قيلعتو حرشو ةسارد عوضوم ناك هنأ تب اهنأ كلذ ؛ ةريبكلا
 ؛ ىربكلا هتميق نّيبو نيقيلاب كشلا عطق هنم ةمهم ءازجأ فاشتكا نأ الإ "7 نييداليملا رشع عبارلاو رشع
 نم ردق ربكأ يخوت عم ةيسلدنألا تايضايرلا نع ةيلومش ةرظن ءاطعإ وه ثحبلا اذه نم ضرغلا نأ امبو
 : هنع تامولعملا ضعب داريإب يفتكأس يننإف ؛ ةقدلا

 اذهل ريبكلا حومطلا زربت ةيمست يهو « اذه هفلؤم ىلع «لامكتسالا باتكا مسا نمتؤملا قلطأ
 نبا انل مدق ظحلا نسحلو « هيلع ةقباسلا بتكلا لك نع ينغي باتك فيلأت ىلإ ىعس يذلا يضايرلا
 بتكلا مهأ دنع هفوقو دعب كلذو لوقي ثيح هتيمهأل كلذو ًالماك انه هدررن ًالماش اًفصو نينكع
 + ةيناتوبلا ةيسدهلا

 هنيهارب يف زاجيإلا رصقو ليوطتلا راصتخاب اهلك ةسدنهلا دئاوف عمج باتك ىلإ مكدشرن نحنو
 دوه نب نمتؤملل لامكتسالا باتك وهف« اهنم ناهرب لك تحت توطنا مولع هلاكشأ نيهارب نم نييثي
 : عاونأ ةسمحن ىلإ همسق هنإف ؛ ناهربلا ليبن ظفللا زيجو « ءيش هل دعي ال ةطسقرس كلم

 هركذ امو هباتك نم ةعساتلاو ةنماثلاو ةعباسلا يف سديلقأ هركذ ام هيف ركذ ددعلا يف :لوألا عونلا
 .ةباحتملا دادعألا يف هتلاقم يف ةرق نب تباث اضيأ

 ام هيف ركذ ضعب ىلإ اهضعب ةفاضإ ريغ نم حوطسلاو اياوزلاو طوطخلا صاوخ يف :يناثلا عونلاو
 . لئاسم هيلع دازو ةعبارلاو ةثلاثلاو ةيناثلاو ىلوألا يف سديلقأ هركذ

 هركذ ام هيف ركذو 2« ةريثك مولعو حوطسلاو اياورلاو طوطخلا صاوخ هيف ركذ :ثلاغلا عونلاو

 . «تاضورفملا» باتكب اضيأ فرعيو تايطعملا باتكب فورعملا يف سديلقأ

 . ةرشع ةيداحلا ةلاقملا يف سديلقأ ركذ ام هيف ركذ : عيارلا عونلا

 انه نيب امنإو ءضعب ىلإ اهضعب ( حوطسلا ) ةميقتسملا تامسجملا ةفاضإ هيف ركذ سماخلا عونلاو
 ,(6)48 هامسم قباط لامكتسالا هتيمست نأ ركذنل باتكلا هيلع ىوح ام
 سس حس سس سس

 : رظنا , كيادنخوه نايو رابج دمحأ نيذاتسألل كرتشم زاجنإ وه لامكتسالا باتك فاشتكا (0)
 ورب“ 16م ععلعر عمو ةممطعم, ظدرتأ هل ؟طتلطسمب 14 - 15 ؟عررتعا كوياطقومع ( اكيصتقتم) مههتاعع لمصق 165 ةعاغق لان رمررتت ظمأ , آم ءمماتتطسانمو رص قطعي نم (1نانع لأول - 8أدن' اهناتفلا تأ 0 ردك نمومع هنن 16 دئطتعا. مال هوسع هققاتس ءابأص

 ل 2. 2100001801 11, طلوعمارإل هك هس 11 اط - هوصاشتلال قعما7 ءاتأنقأ ءمصمت1هغنمم : طع 1كاناعسمل 0 طلقات هل ما10موانع.
 كت ميسقم 1م 1100, [تمع هز دم عموود . [1زتامرتم [1تاطعرسماتعل 13, 43-52

 15-60 ص ؟/. مقر شماهلا يف روكذملا كيادنخوه ناي لاقم رظنا (؟/
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 تاءاطعلاو تايلقتلا ئم نور : سلدنألا 222 تا ا ام اب انا وات كب هع د تل اما نعيد كات د تن ماعد ف وأد ع هدمت

 اذه هباتك يف صّخل نمتؤملا نأ نيبتي هسفن باتكلا ليلحت لالخ نمو ةقباسلا ةرقفلا لالخ نمف
 ةناوطسألاو ةركلا» ««سديلقأل تايطعملاو لوصألا» ك « ةينانويلا ةيسدنهلا تافلؤملا نم اريبك اددع
 صّخل امك .(؟7خلإ . . «سوميلطبل يطسجملا» « «سوالنيمل ركألا» « «سديمشرأل تاذوخأملاو
 ةوخألل «ةيركلاو ةطيسبلا لاكشألا ةفرعما ةلاسرك اذه هباتك يف ةيقرشم ةيضاير اصوصن كلذك نمتؤملا
 مثيهلا نبا اباتكو « ةباحتملا دادعألا نع هتلاسرو «عاطقلا لكشلا نع نع ةرق نب تباث ةلاسر»و ركاش يئب
 ,00«تايرصبلا»و «بيكرتلاو ليلحتلا»

 ةيئانويلا تافلؤملا نم لئاهلا مكلا انل نيبتي هدحو باتكلا اذه يف ةروكذملا رداصملا لالخ نمف
 ناك ام لكب نييسلدنألل ةماتلا ةياردلا نأشب اًقباس هانلق ام ررقتو سلدنألا يف ةجئار تناك يتلا ةيقرشملاو
 تاونس لبق «يرصبلا» هفلؤم بتك دق ناك رصمب م١4١١ ةئس ىفوت يذلا مئيهلا نباف قرشملا يف جتني

 يلوو بجاحك نمتؤملا اهاضق يتلا تاونسلا ىلإ «لامكتسالا» باتك عجري امنيب « هتافو نم ةليلق
 لالخ نم ىرنف (*7) اكلم حبصأ امدنع تايضايرلا ةلوازم نع هيلخت ىلإ ريشت نئارقلا لك ثيح . دهعلل
 نبا باتكب لصوت دق قرشملا ىلإ رفسلاب هل حمست ةيمسرلا هتامهم نكت مل يذلا نمتؤملا نأ فيك كلذ
 . 7*2 هفيلأت نم ةليلق تاونس دعب مثيهلا

 يف ريبك رود هل ناك يذلا «تايرصبلا» باتك نأ يهو انه اهدنع فوقولا نكمي ىرخأ ةلأسم كانهو
 لعجي امم . يداليملارشع يناثلا نرقلا يف سلدنألا يف مجرت دق ناك ةثيدحلا ةيبوروألا ةيملعلا ةضهنلا

 ةغللا ىلإ اهتمجرت تمت يتلا اهسفن يه نمتؤملا اهلمعتسا يتلا ةخسنلا سفن نأ ضارتفا نكمملا نم
 بتكلا يف اهل ريظن ال «لامكتسالا» باتك يف تانهربملا نم ريبك ددع كانه كلذ ىلإ ةفاضإلاب . ةينيت ةينيتاللا
 «كلذك عدبم وه لب ةيسدنهلا بتكلا نم هقبس امل اًصخلم طقف سيل نمتؤملا نأ نيبي امم ؛ هيلع ةقباسلا

 يضايرلا وه اهمدق نم لوأ نأ مويلا ىلإ دقتعي ناك يتلا ةيضايرلا ةنهربملا لاثملا ليبس ىلع كانهف
 يف كلذو يضايرلا اذه لبق نورق ةتس لبق اهدجن يتلاو م1778 ةنس (010ةملصلأ 0198) افيس يلاطيولا
 مق ثلثملل ةعطاق (©0 , 87 , 485) طوطخ ةثالث تناك اذإ : اهصن لوقي يتلا « «لامكتسالا» باتك
 406/018 - (طلتلا*0). ((1513/"1) : نإف 5 ةكرتشم ةطقن يف يقتلت

 زل 2, 110010181 11 آم مذ - 0ةمسعاتع هل - 8شد ' ؟هيصمم ادق 1لانل ءاومم انوع لع 15 معه ععاتمم (نامط ها-1كانلعصمل) (0)
 دعاعع لد ءمالموسع امكععمدتلمدهل ل' هلوعع ةبع ل' طاقامامع لعق رماقأط عنامألنابعك ةرتمط يقلععع 1988, آه 50

 لعق ائالنعكر م, 56.
 رطب [100نزلم] ل1 آم مت - ععمسعاتع ه1 - 8طن" [دضقسم !طرت آان ..., هر. تأ 0. 2(

 م. 211818841: , آم همست طاناتم صفط عمقا ل وانع 0'ه1 - ان" اهتتقم ..., هز. هلام (6١
 111 . 1100101811 116, 1ع رمز - ععمرسعاتع 21 - 8لان' هدفت امان آان ..., هر, هذال 2. 5 2,0
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 ناي تايضايرلا خخ خيرات يف يدنلوهلا ثحابلا ناف «لامكتسالا » باتك يف ةدوجوم اهنأ امب يتلاو

 ,209 اهعدبم ىلإ ةبسن دوه نب نمتؤملا ةنهربم ادعاصف نآلا نم ىمست نأب حرتقي كيادنخوه

 نع مويا اًحوضو رثكأ ةروص انل تمدق دق نمتؤملاو ديس نبال ةيسدنهلا لامعألا تناك اذإو
 رثعي نأ ىنمتن « ةدوقفم لازت ال ىرخأ اصوصن كانه نإف ٠ م١١ نرقلا يف يسلدنألا يضايرلا طاشنلا
 صخأو « يضايرلا لاجملا يف تازاجنإ نم نرقلا اذه هفرع امع رثكأ ء ءوضلا طلستس اهنأل ؛ اهيلع
 . 6؟”يمسلا نبال «لماكلا» باتكو يوارهزلل (ددعلا رامثا باتك انه ركذلاب

 .م6١ « ١١7 نرقلا نيب ام سلدنألا يف تايضايرلا

 انكمم دعي ال ثيح « برغملاب سلدنألل يلكلا طابترالا وه رشع يناثلا نرقلا زيميس ام مهأ نإ
 . **يمالسإلا برغلل ةنوكملا ىرخألا قطانملا نع لزعمب ةقطنملا هذه نع ثيدحلا

 نيعقاو اوناك يذلا نيطبارملا ماهتاب كلذو . دهعلا كلذ ذنم ةديدش تاداقتنا مسغلا اذه راثأ دقو
 هفرعتس يذلا يفاقثلا عجارتلاب .دعب اميف نيدحوملاو نيددشتملا نييكلاملا ءاهقفلا ةرطيس تحت
 شاع يذلا حلفأ نب رباجل ةيضايرلا لامعألا انينثتسا نحن اذاف لعفلابو «نرقلا اذه نم ءادتبا سلدنألا
 باسح لاجم يف ةريبكلا هتمهاسم اصوصخو رشع يناثلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف ةيليبشإ يف
 وه ىطعملا اذهو . ةيسلدنألا ندملا يف ةصاخ ةفصب اولمع نيرخآ نييضاير فرعن ال اننإف. 953 كانلقملا
 اوهبتني مل مهنأ عق ةاولاو :يضايرلا هجاتنإ يف اًميعض نرقلا اذه نوربتعي نيخرؤملا ضعب لعج يذلا

 ا ل ا رب ل ل

 يذلا ىطعملا وهو « يمالسإلا برغلل ىرخألا قطانملا نع ةلقتسم ةقطنمك سلدنألا نع ثيدحلا
 مولعلا عقاو نع حضوأ ةروص انل مدّقت نأ اهعسوب يتلاو « ةنكمملا ثحبلا عيراشم ىلع هيبنتلا نم اننكم
 عم نرقلا اذهل دوعت قئاثوو صوصن فاشتكا نأب قيمعلا انناميإ عم . يدحوملاو يطبارملا نيرصعلا يف

 هرم. كأم 4 ه١
 114. مطذا]ل] مك ]ت نعل 211188412, 2ةءوانالءااع اان 6ع 1 لثو] - [1ةوودر ( 2116 5.) ]ع 1:61 لد 6

 زعمستا , [1لذ(مرتم 81د طعدسهألعمه 14 ( 1987) 147-158,
 ةالبلا ةيانيس يف لمادا 2 لوألا رفسلا فاشتكا « رابج دمحأو 1 : كلذك رظناو
 ٠:0 ص .(م 1١ 0 ولعلاو بادآلا ةيلك ةلجم ,راصحلل

 61141١ ١58. 19ه ١1١ ص ء قباسلا شتفيكشوي « لاثملا ليبس ىلع رظنأ (05)
 كفاننلا زوضتلا سكني عكس وهو 2 سلدنألا يف ةيدحوملا 4 00 لأ ع يسامح داوجري يك رثصا (050

 رظن ) أ « ةرتفلا هذه نع نيخرؤملا دنع

 نأ مزتمات]0 ]خلال , آم ةعلعمعع 2انممدمم - ةيهطع ..., هزه. هأأب مم... 7 - 8.
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 ةباتكل ةيرورضلا تاودألاب اندمب ةليفكلا اهدحو يه مويلا ةفورعملا صوصنلا لكل لماشلا ليلحتلا
 . يمالسإلا يبرعلا ملاعلا نم ةقطنملا هذهل ىرخألا ةيلقعلا مولعلا نم اهريغو تايضايرلا خيرات

 بتكلا يف تهجو يتلا ةحيرصلا تاداقتنالا وأ تاحيملتلا ضعب نع فرطلا انضضغ نحن اذإف

 بتك يف رظنلا كرتل ةيفاك نكت مل اهناف , ةميدقلا مولعلا يسراممل ثيدحلا ةاورو ءاهقفلل ةخرؤملا

 000007 تاور ير ا را ؛ ءامدقلا

 هوفر ءامدقلا بتك يف رظنلا نم سانلا 0000 د ل
 . ثحبلا اذه نم ةقباسلا تارقفلا يف ةروكذملا ةيضايرلا لامعألا هب دهشت

 نأ وهو ؛؟لاجملا اذه يف ىربك ةلالد هل ثدح ىلإ نوخرؤملا هبتني مل فيك رمألا يف بيرغلاو
 باتك يأ اهل ضرعتي مل (م١١1١: :ت ) يلازغلل «نيدلا مولع ءايحإ» باتك اهل ضرعت يتلا ةنحملا
 فوقولا لواحنسو ةراشإلا هذهب انه يفتكن . (517 ةلئامم اًمولع لوانتت يتلا بتكلا نم هريغ وأ يضاير
 . قحال ثحب يف ليصفتب اهدنع

 , ةميدقلا مولعلا هذهل نيسرامملا نم مهسفنأ مه اوناك ء ءاهقفلا ءالؤه ضعب دجن ةيناث ةهج نم
 نب يدهملا ةلداجمل ءاهقفلا هبدتنا يذلاو ةيليبشإ ءاهقف دحأ بيهو نب اًكلام نأ لاثملا ليبس ىلع دجنف
 بجعملا» باتك يف أرقتف « مولعلا هذهب ةيارد هل تناك فسوي نب يلع يطبارملا كلملا رصق يف ترموت
 : «برغملا رابخأ صيخلت يف

 يف سرميلطبل «ةريثلا» باتك هطخب تيأر , ةفسلفلا ٠ ازجأ نم ريثكب ققحت رقحت اذه بيهو نب كلاملو»

 .268) ( دييقتب شاوح هيلعو ؛ ةئيهلا ملع يف «يطسجملا» باتكو ؛ ( ةيموجنلا ) م اكحألا

 ريثك نإف ؛ هيلع قباسلا نرقلا نم لقأب نكي مل م١١ نرقلا نأ ىلع لدت تارشؤملا لك تناك اذاف
 ىوتسملا ىلع نرقلا اذه يف جتنأ امل يعوضوملا مييقتلل نيثحابلا هجو يف مويلا فقت ليقارعلا نم
 يف ةيبيلصلا بورحلا لعفب دبألا ىلإ تعاض دق ةيضايرلا صوصنلا نم ريثك نوكت امبرف ؛يضايرلا

 ا ب
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 ا ا سس ل دنألا يف تايضايرلا

 دق ةيليبشإو ةبطرقك ةيملع زكارم تناك يتلا كلت اهنم اصوصخ ةيسلدنألا ندملا مظعمف «سلدنألا

 سكع « اهتابتكمو اهرودل قارحإو ةنيدملل بارخ نم كلذ نع جتني ام عم ةيركسعلا ةوقلاب تطقس
 شياعتلا ىدأو «يمالسإلا امهعباط ىلع اتظفاحف ةيملس ةقيرطب ىراصنلا امهلخد نيتللا ةيسنلبو ةلطيلط
 . *؟!ةمجرتلاو يراضحلا رواحتلل زكرمك امهلوحت ىلإ ةلطيلط اصوصخ امهيف يملسلا

 اهيف اوغلب امدعب فخ دق م7١ نرقلا يف سلدنألا ءاملع مامتها نوكي نأ كلذك لمتحملا نمو

 اًصوصخ ءاهنم ةيفسلفلا ةصاخو ةيبطلا تاساردلا وحن اوفرصناف . مهسفنأل هوضترا اعيفر ىوتسم
 طعي مل وطسرأ نأ فرعنو « سلدنألا يف اهب فيرعتلاو ةيطسرألا ةفسلفلا رشن ىلع ةجاب نبا لمع امدعب
 الإ يناسنإلا هلامك ققحي ال ناسنإلا نإ ثيح ؛ يفسلفلا هقسن ءانب يف اًيوناث ًارود ىوس تايضايرلل
 ةريهشلا ةيفسلفلا هتصق يف ليفط نبا يّكشت مهفن انه نمو «ةعيبطلا دعب امو يعيبطلا ملعلاب لاغتشالاب
 لعج امم تايضايرلاب لاغتشالا ىلع سلدنألا ءاملع نم ةرينلا لوقعلا يوذ راصتقا نم «ناظقي نب يح»
 لعج صقنلا اذه كرادت وحن عوزنلا نوكي نأ نكمملا نمف« ("' يفسلفلا لاجملا يف ةريقف ةريزجلا
 دكأتلا نهارلا تقولا يف اننكمي ال ةلأسم يهو ؛ ةيضايرلا تاساردلا باسح ىلع متي ةفسلفلاب مامتهالا
 ةفسالفلا ربكأ روهظ هجئاتن نم نوكيس اًريبك اًيفسلف اراهدزا فرعيس نرقلا اذه نأ وه ديكألا نكل ءاهنم
 قلطأ يذلا ةبطرق فوسليف (م9١١/ت ) دشر نب ديلولا وبأ مالسإلا خيرات يف قالطإلا ىلع نييئاشملا
 .1"(2وطسرأل ربكألا حراشلا مسا ةطيسرلا ةيبوروألا تاعماجلا يف هيلع

 نييبسل اريبك اًيرشب اًفيزن فرعيس رشع يناثلا نرقلا نأ وه هنم ائقيتم نوكي نأ ءرملل نكمي ام نكل
 نولضفي نيريثكلا لعجامم « ةيمالسإلا ندملا ىلع رمتسملا ينارصنلا طغضلا وه لوألا : نيسيئر
 ةيملع زكارم ىلا لوحتتس ثيح حوزنلا اذه نم تدافتسا يتلا ةيبرغملا ندملاب رارقتسالل اهنع ليحرلا

 . شكارمو ةتبسو سافك اندم ىصقألا برغملل ةبسنلاب انه ركذلاب صخأ ةطشن

 اهب مت ىتلا ةيفيكلا نع امأ « م1754 ةئس ةيليبشإو م1751“ ةنس ةيسرمو م1778 ةئس ةيسنلبو ةبطرق تطقس (ه9)
 يافا را م ( دوبع نب دمحم : رظلاف ؛« سداسلا وسنوفلا ىلإ ةلطيلط مهميلست

 9١-48. ١ ص(م1986)و 1

 : ىف ةلاسرلا هذهل اًقيش ًاليتحت رظنأ (1)
 را م 1عواتلا, مزج55 28103451011 طراقللا 11114لالآ, زم 8هانع ننع كتلالونف لع اه ءقلكمس اكاهطصتللع 8

 712150 طصعاتالع لع [.هنم5ع, ديو, 1984, مم. 327 - 8
 ةفرعملا ةلسلس . يدشرلا نتملا ؛ يولعلا نيدلا لامج : ةصاخ ةفصب رظنا دشر نبال ةيفسلفلا لامعألا نع )1١(

 .؟ 18 ص. م « رشللل لاقبوت راد : ءاضيبلا رادلا ) «ةيفسلفلا

 ءءء
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 ةمصاع ىلإ رشع يناثلا نرقلا يف لوحتتس شكارم نوكب قلعتيو لوألاب طبترم وهو يناثلا ببسلاو
 يدحوملا طالبلا يف ةمدخلل اهب رارقتسالا ىلإ ءاملعلا نم ريبك ددعب ادح امم يمالسإلا برغلا لكل
 (م1160 م1180 ) فسوي يبأ هنباو (م1186 م1171 ) بوقعي فسوي وبأ ءافلخلا عم صوص
 دوسيس يذلا قيثولا طابترالا نم اًقباس هانلق ام نانيبي نيببسلا نيذه نإ ؛(م111-م95١1) رصانلاو
 اذه يف المع نييضاير نيجذومن ميدقتب انه يفتكأسو ؛م17 نرقلا نم ءادتبا سلدنألاو برغملا نيب
 : سلدنألاو برغملا نيب ام اشاعو نرقلا

 ه60/1/ ةئس رابألا نبا بسح سيردتلل ةيليبشإ ىلإ بهذو ساف نم هلصأ نيمسايلا نبا وه : لوألا
 ميلعت رشن يف يضايرلا اذه مهاس دقف "7 م١110 يف اهب ىفوت نأ ىلإ شكارم يف رقتسي نأ لبق
 برضألا لوانتت ةلباقملاو ربجلا يف ةزوجرأ اهرهشأ باسحلا يف تازوجرأ مظنب كلذو تايضايرلا
 يف راكفألا حيقلت» وه يضاير باتك فيلأتب كلذك مهاس امك . اهلولح تايمزراوخو ةتسلا ةيربجلا
 مادختساب كلذك زيمتي امك ؛ةيسدنهو ةيباسح لئاسم نيب هيف عمج يذلا ''' «رابغلا موشرب لمعلا
 مادختسا نأ نيبت اهنأل كلذ ؛تايضايرلا خيرات يف ةمهم ةلأسم يهو يربجلا لاجملا يف ةيزمرلا ةباتكلا
 ضعب ةلمجمب .طيسرلا يبرعلا ديلقتلا صخي اميف هب درفنت يذلاو ةيضايرلا تاباتكلا يف زومرلا
 لاخدإ أطخ هيلإ بسن يذلا (م1587١:ت) يداصلقلا ىلع قباس يمالسإلا برغلل ةيضايرلا تافلؤملا
 «ةيسلدنألا تايضايرلاب فلؤملا رثأت كلذك باتكلا نم نيبتي امك «ةيضابرلا تاباتكلا يف ةيربجلا زومرلا
 . سلدنألا يف تداس ةقيرط يهو حرطلاو عمجلا لبق ةمسقلاو برضلا يتيلمع عضي هدجن ثيح

 يناثلا نينرقلا نيب ام شاع يذلا يردبعلا معنم نبا وه انه هدنع فوقولا ديرن يذلا يناثلا يضايرلا
 ىلإ اهنع حزن هنكل ةيسلدنألا ةيناد ةنيدم نم هلصأ يضايرلا اذهف ( م128١:ت ) رشع ثلاثلاو رشع
 لوأل هيف دجن يذلا باتكلا وهو ١47 «باسحلا هقف» مهملا يضايرلا هباتك اهيف فلأ يتلا شكارم ةنيدم
 نم هنأ قباسلا يف أطخ نظي ناك يذلا لاجملا وهو يقفاوتلا ليلحتلاب اصاخ اًباب يضاير باتك يف ةرم
 ,©8 رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلل نيمتنم نييبوروأ نييضاير عادبإ
 سس ست
 017١. ص .149؟ ةمجرتلا مقر « يناثلا دجلملا « (ما841/ 2 طيرجم)  ةصلا باتكل ةلمكتلا باتك رابألا نبا 090

 3 تايضايرلا خيرات يف ريتسجاملا ةداهش لينل ةحورطأ 2 نيمسايلا نبال ةيضايرلا لامعألا 2 ىلومز يماهتلا 0392
 : صا 2 م1997 رياربف ,رئازجلا 2 ةبقلا ةذتاسألل ايلعلا ةسردملا

 .04 ص 5 ةمجرتلا مقر « لوألا رفسلا « (م151 «توريب ةفاقثلا راد : توريب) « ةفيرشنب كدمحم روتكدلا قيقحت 2 ةلمكتلاو ليذلا 2 ىشكارملا كلملا دبع نبا 05(
 مق. 0] 8118418, آ.'هوماربوع ءمصطتمماماعع هلي لهوا تتانن ['يعسدملع ل'آاطص 8لسصتلت, طنطا رق ط عمق اتوانعك (" ه2(

 لعمق, 385 - 01 . 0يكوإل ؛ الملل قيماع وراك - قالب

 عه



 10 000000 سس لدنألا يف تايضايرسلا

 انلصت مل يتلا ىرخألا ةيضايرلا بتكلا ىلإ ةفاضإلاب «باسحلا هقف» باتك نأ وه انه انمهي ام نكل
 ثلاثلا نرقلا ىلع قباسلا يسلدنألا يضايرلا ثحبلا ديلقتب قيثولا معنم نبا طابترا نيبت« اهنيوانع الا
 هنيهارب ةبالصو نمتؤملل «لامكتسالا» باتك ةيمهأب فلؤملا ركذي باسحلا هقف ةيادب يفف ءرشع
 . 7بيكرتلاو ليلحتلا ةقيرطب اساسأ ةعوضوملا

 ةكرعم يف ءاركنلا ةميزهلا لبق يأ « ''"' هللا نيدل رصانلا دهع يف اذه هباتك معنم نبا فلأ دقل
 «فيرخلا قاروأك طقاستت ةيمالسإلا ندملا اهرثا ىلع تذخأ يتلاو « (م111) ةنس سلدنألاب باقعلا
 ةيافكلا هيف امب دعب فرعي مل ةيسلدنألاو ةيبرغملا ةينهذلا ىلع ةكرعملا هذهل قيمعلا ريثأتلا نأ عقاولاو
 هفرعتس يذلا راشتنالا اصوصخو ةكرعملا هذه دعب دوستس يتلا ةيركفلا تارايتلا دنع انه فقن نلو
 «باسحلا لامعأ صيخلت» ريهشلا هباتكل انبلا نبا فيلأت وه اًماسأ انفقوتسيس ام نإ لب « ةيفوصلا قرطلا
 ثيراوملا باسحك ةيملعلا تالاجملا يف ةعفانلا ةيباسحلا دعاوقلل قيقد عيمجت نع ةرابع وه يذلا
 عاديولل ىرخألا رهاظملا لك ذبنو مولعلا نم يرورضلا ىلع ظافحلا يأ « ةيراجتلا تالماعملاو
 لامعأ هجو نع باجحلا عفر» هامس باتك يف اذه هباتك حرشب انبلا نبا موقيسو ؛ يلقعلا
 يقفاوتلا نيلاجملا يف اصوصخ عادبإلا رهاظم ضعب ىلع يرتحي ناك ناو يذلاو .240(باسحلا
 راشتنا يأ يضايرلا ثحبلاو فيلأتلا ىوتسم ىلع دعب اميف دوسيس يذلا هاجتالا سكعي هناف يربجلاو
 يف ءاوس ةيضايرلا تاساردلل (ًركرم باسحلا لامعأ صيخلت بصيس اذكهو راصتخالاو حرشلا ةرهاظ
 كلذك لب ةبراغم نييضاير لبق نم طقف سيل اذه انبلا نبا باتك حرش متيس ثيح « هجراخ وأ برغملا
 239 يدجملا نباك ةقراشم وأ يطانرغلا ايركز نباك نييسلدنأ

 ةيبرعلا نيتراضحلا نيب ىقالتلل اضرأ سلدنألا تناك : ةيلاتلا ةصالخلاب ءالدإلا ديرأ ريخألا يفو
 ةدقعم ةيناسنإ تاقالع جتنتس ةريغصلا ةيفارغجلا ةعقرلا اذه يفف . ةينيتاللا ةينارصنلاو ةيمالسإلا
 يملاعلا خيراتلا هعبتيس يذلا راسملا ددحتس يتلا ةنحاطلا بو رحلاو يفاقثلا لدابتلا لضفب ةكباشتمو
 لمعتس ثيح نيفلتخم نيريصم ةيمالسإلا سلدنألا نع ةثوروملا مولعلا فرعتسو .تقولا كلذ ذنم
 سا ا ا
 ,. .1١560516 ص اق 11١1 مقر 0 طابرلا طوطخم . باسحلا هقف ؛ معنم نبأ 0350
 م. 11888 41ج,, [ر'جوقلو دع فرصطأطقامأعع هان 81هولذطعأل ..ء؛ 010 تابر7 : رظنأ 0030
 : رظنأ (50)

 ططتاهدممطتوسع ءغ ةموارتسع 81ةاطعتس قا ال , ةطعمع لاي [70عامدةأ, [] نأ عيوزاع لع طوستم 1(©دواط عمال 501مل )1988, رك. مها آش 11]0, 287' خا [111خ8 "111 ىلا - 1 مللزلم, 582111011 1110108,

 . زاجنالا روط يف لمع ٠ انبلا نبا تافلؤمو ةايح « رابج دمحأو غالبأ دمحسم (19) 1200047

 2ك
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 كلذو سلدنألا نم اًساسأ اهيلا تذفن يتلا ةيبرعلاو ةينانويلا مولعلا ريوطت ىلع ةدعاصلا ةيبوروألا لودلا
 ىلع نيدفاولا ءاملعلا جاوفأ لمعت نل امنيب ميلعتلا بناج ىلإ يملعلا ثحبلل زكارم اهتاعماج لعجب
 ىندألا دحلا ىلع ظافحلا ىلع ىوس انه اهب ريكذتلل يعادال ةيخيرات بابسأل - سلدنألا نم برغملا
 تالاجملا لك يف ةيميلعتلا قرطلا ددحتس اذكهو « سلدنألا عايضب عيضت ال ىتح ةيسلدنألا مولعلا نم
 . عادبإلاو ثحبلل يلك هبش بايغ عم ةيملعلا

 دمحم نب يلع نسحلا وبأ وه يذلا يسلدنأ يضاير رخآ لاثم داريإب كلذ ىلع ليلدتلل يفتكتس
 دادتشا دعب اهنع عافدلا يف امهاسم ةطانرغ ةنيدمب رقتساو ةيسلدنألا ةطسب ةئيدمب دلو يذلا يداصلقلا
 ةيقيرفالا ةجاب ةنيدم يف اًيئاهن رقتسيل كلذ دعب اهرداغ مت سلدنألاب ةيمالسإ ةعقر رخآك اهيلع طغضلا
 رخآ ناك يذلا يضايرلا اذهف "') ةطانرغ طوقس لبق طقف تاونس تس يأ ١487 ةنس اهب ىفوت نأ ىلإ
 يف انبلا نبا يشكارملا يضايرلا هب ماق ام هلامعأ يف زواجتي مل سلدنألا يف نيفلؤملا نييضايرلا

 ا

 : ةمتاح

 ةباثمب نيخرؤملا ضعب لبق نم يمالسإلا برغلا يف تايضايرلا ىوتسم يندتب حيرصتلا ناك دقل
 ةيضايرلا صرصتنلا تفشتكا ام درجمب كلذو لوقلا اذه فيز نيبت ام ناعرس ذإ « ةيقيقح ةرماغم

 . ©"0هامتهالاب ريدج ةقطنملا هذهل يضايرلا طاشنلا نأب سوململاب تنبب يتلاو ةيسلدنألا

 راطخألا تلظ يتلاو « ينارصنلا ملاعلا ىلع ةلطملا ةهجاولا ةباثمب ربتعت يتلا ةقطنملا هذه نأ امك
 (ًرارصإ رثكأ كلذ اهلعج دق ؛ةظحل لك يف اهناكس قحالي مهادلاو رطخلاو ةرمتسم ةفصب اهب ةقدحم
 هضرع رثكأ تناك يتلا ندملا يه مولعلا اهيف ترهدزا يتلا ندملاف ؛ يركفلا عادبإلاو جاتنإلا ىلع

 اذه يف نيروكذملا نييضايرلا ربكأ يمتني اهيلإف ةطسقرسو ةلطيلطو ةيسنلب يهو ينارصنلا لالتحالل
 تايضايرلا باعيتساب نيبلاطم اونوكي مل مهنأ يهو مهتهجاو ىرخأ ةبوعص لافغإ بجي ال امك ضرعلا
 هب ءاج ام ريوطت ىلع اولمع نيذلا ةقراشملا هجتنأ ام لك اهيلإ اوفيضي نأ مهيلع ناك لب اهدحو ةميدقلا
 . ءامدقلا

 : يبرعلا مسقلا نم .١8 ص ةقباسلا تايطعملا سفن 2 باسحلا لامعأ صيخلت (70)
 : ١١ ص. ةقباسلا تايطعملا سفن 2 ةيبرعلا تايضايرلا 2 شتيفكشوي ()

 عال



 حقالتلل اًضرأ تناك اهنأ وه يناسنإلا خيراتلا يف ةيمالسإلا سلدنألا هب تماق رود مهأ نأ ريغ
 ةضهنلا قيقحت يف مساح ناك يذلاو ةينيتاللاو ةيبرعلا نيتفاقثلا نيب رمتسملا كاكتحالاو يراضحلا
 ْ . ةثيدحلا ةيبوروألا ةيملعلا

 ةطيسولا ةيمالسإلا ةيسلدنألا ةبرجتلا نم رضاحلا تقولا يف هديفتسي نأ ءرملل نكمي ام مهأ لعلو
 هيف مهاسن يذلا تقولا يفف ةيلاحلا ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا يف ةقحلا مولعلا ةيعضو يف ريكفتلا ره
 اننأكو انسفنأ ربتعن اننإف « نهارلا يملعلا مدقتلا يف تاسسؤملاو بالطلاو ءاملعلا نم ةلئاه دادعأب
 تالاجم يف ةيناسنإلا هققحت ام جامدإ يرورضلا نم لعجي ام وهو انريغ اهكلتمي تالاجم يف مهاسن
 . ةرصاعملا ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا مسج يف مولعلا

 هيف تناك يذلا تقولا يف هنأ دجنس انناف « مولعلا لاجم يف ةيسلدنألا ةبرجتلا انلمأت نحن اذإف
 نيركفملاو ءاملعلا بطقتست تناك اهناف ةيملع زكارم ةبطرقو ةلطيلطو ةطسقرسك ةيمالسإلا ندملا
 ةيلامشلا ةيبوروألا ندملا لوحتتس ةفورعم ةيخيرات بابسأل نكل «ةفلتخم ةيفاقث رداصمل نيمتنملا
 ةيملعلا تالاجملا فلتخم يف برعلا هجتنأ ام ريوطت يف رارمتسالل ةيملع زكارم ىلإ امورو سيرابك
 دنع نودلخ نبا اذهف لوحتلا اذهب مات يعو ىلع ةرتفلا كلتل نومتنملا نوخرؤملا ناك دقلو « ةيركفلاو
 : لوقي هرصع يف ةيلقعلا مولعلا نع هثيدح

 ةودعلا نم اهيلإ امو امور ضرأ نم ةجنرفإلا دالبب ةيفسلفلا مولعلا هذه نأ دهعلا اذهل انغلب كلذك »
 ةرفوتم ةعماج اهنيواودو ةددعتم اهميلعت سلاجمو ةددجتم كانه اهموسر نأو قارسألا ةقفان ةيلامشلا
 , 2/10 « راتخيو ءاشي ام قلخي وهو كلانه امب ملعأ هللاو ةرثكتم اهتبلطو

 خرؤملا سدحو ةظحالم ةوقبو )0 ةيمالسإلا دالبلا يف ةايحلا تايوتسم عيمج عجارتلا لمشيس امنيب

 نوكلا ناسل ىدان امئأكو ١ : لوقيس . تاعامجلا وأ دارفألا ديب سيل خيراتلا ىرجم رييغت نأ فرعي يذلا

 لدبت امئأكف ةلمج لاوحألا تلدبت اذإو ؛اهيلع نمو ضرألا ثراو هللاو. ةباجإلاب ردابف ضابقنالاو لومخلاب
 ,2700"2ثادحم ملاعو.ةفنأتسم ةًأشنو.ديدج قلخ هئأكو. هرسأب ملاعلا لوحتو.هلصأ نم قلخلا

 ءانيلإ ةبسنلاب مولعلا خيراتل ىربكلا ةيمهألا ىلإ ريشأ نأ لبق ةيئزجلا ةساردلا هذه متخأ نأ ديرأ الو
 بابسأل مولعلا خيرات ةيمهأ ىلع نآلا حلت ةيبرغلا تاسسؤملاو دهاعملاو تاعماجلا تناك اذاف
 ا
 م١ ص م6846 3 ملقلا راد: توريب )«ةعباسلا ةعبطلا . ةمدقملا « نودلخ نبا (9/)
 ,77 . ص .هسفن عجرملا ففرف]
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 تاءاشنلاو تالقتلا نه نورق + ستلدنألا د... ا اب يوب

 هيلإ لصو ام نأ مولعلا خيرات نيبي ثيح « داهتجالاو عادبإلا نم ديزملا ىلع ةبلطلا ثحلو « ةيجرغاديب
 كلذو ةفعاضم انيلإ ةبسنلاب هتميق نإف « زواجتلل لباق كلذب وهو رمتسم يخيرات لمع نع جتان وه ملعلا
 نآب انل يبي طيسولا رصعلا يف برعلا ءاملعلاو نييضايرلا لامعأب فيرعتلاف ؛ ماهلا يفاقثلا هدعب ببسب
 . هنيناوق لمأتو نوكلا رارسأ مهف ةيركفلاو ةيفاقثلا انتلاسر تابجاو نيب نم

 اذ



 1 ا دو امد دعم كو د اا دو وبدعم ل ورصد اكسس سلدنلألا يف تاسيسسفاسيرسلا

 عجارملاو رداصملا

 :( م5608 :ت) « هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ « رابألا نبا
 .م18/1/ديردم ؛ ةلصلا باتكل ةلمكتلا

 :(مكاكخ :تز« مصاعلا نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا قفوم « ةعبيصأ يبأ نبا

 .م191/4 « ةفاقثلا راد : توريب؛ ءابطألا تاقبط يف ءابنألا نويع

 :(مامالا" :ت) « يحي نب دمحم ركب وبأ « ةجاب نيا

 ؛ ةفاقثلا راد : توريب ٠ يولعلا نيدلا لامج قيقحت ؛ . . . صوصن : ةيفسلف لئاسر -
 .ما 7

 . م1918 , ركفلا راد : توريب « دايز نعم قيقحت ؛ يعيبطلا عامسلا تاحورش -

 :( ه4 :ت). ماسب نب يلع ماسب نبا

 ء رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل ةعبطم : ةرهاقلا ٠ ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا
 .ما6

 :(هدا/8:ت) فلخ نب مساقلا وبأ . لاوكشب نبا

 .ما11 ) ةيرصملا رادلا ةرهاقلا« ةلصلا هدا/8ت

 :(مالاك١: تآء دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ « ءانبلا نبا

 ةعماجلا تاروشنم : سنوت « يسوس دمحم ةمجرتو قيقحت ؛؟ باسحلا لامعأ صيلخت -
 .م19579 « ةيسنوتلا

 . 5/51 مقر رئازجلا طوطخم باسحلا لئاسم ىلع بابلألا هيبنت -

 : لياع دمحم « يرياجلا

 .م1988 « ةعيلطلا راد : توريب « ةسماخلا ةعبطلا , يبرعلا لقعلا نيوكت

 : (ه 1/97 :ت) « ناسح نب ناميلس دواد وبأ « لجلج نبا
 راثآللل يسنرفلا دهعملا ةعبطم : ةرهاقلا « ديسلا داؤف قيقحت ؟ ءامكحلاو ءابطألا تاقبط
 .م1966 « ةيقرشلا



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق ١ سدلادنألا ا ل ا وم مو دج دارو تان ح1 نرد نددت ناو عه عمدت دعمك

 :(ه1ا// :ت) « رصن يبأ نب دمحم هللا دبع وبأ « يديمحلا ظفاحلا

 .م975١ « ةيرصملا رادلا : ةرهاقلا « سلدنألا ةالو ركذ يف سبتقملا ةوذج

 تاهاجتالا» : ناونعب هل لاقم يف دازولأ دمحم هدروأ «سنؤم نيسح دنع ًالثم حرطلا اذه دجن
 ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك ةلجم . «يرجهلا ثلاثلا نرقلا لالخ سلدنألا يف ةيركفلا
 .1517-119 ص 198٠-1941, يتنسل سماخلاو عبارلا ناددعلا سافب

 :( ه 8١8 :ث١) دمحم نب نمحرلا دبع ديز وبأ نيدلا يلو « نودلخ نبا

 .م1989 « ملقلا راد : توريب « ةعباسلا ةعبطلا « نودلخ نبا ةمالعلل ةمدقملا

 :( ه1 :ت) « سابعلا نب دمحم ركب وبأ نيدلا لامج « يمزراوخلا

 «ةثلاثلا ةعبطلا . دمحأ يسرم دمحم « ةفرشم ىفطصم يلع قيقحت ؛ ةلباقملاو ربجلا
 .م1974 ؛ يبرعلا باتكلا راد : ةرهاقلا

 :دوواد يكاطنألا

 . (ت .د) رصمب نورقش نبا ةرشن بابلألا يلوأ ةركذت

 :(ه0946:ت) « دمحأ نب دمحم ديلولا وبا « دشر نبا

 ٠ بائكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا م ةرهاقلا « مساق دومحم قيقحت ؛ ناهربلا باتك صيخلت

 .ماك67

 .ما84 « وكتارف لارنجلا دهعم شئارعلا« بطلا يف تايلكلا

 يماهتلا « يلومز

 . م1991" «ةذتاسالل ايلعلا ةسردملا (رئازجلا ) ةبقلا « نيمسايلا نبال ةيضايرلا لامعألا

 :(م'كخذع :ت)ا ىسوم نب يلع نسحلا وبأ ) ديعس نيا

 2« فراعملا راد : ةرهاقلا« ةثلاثلا ةعبطلا « فيض يقوش قيقحت ؛ برغملا ىلح يف برغملا

 .م14

 :(ه4517 :ت)2 دمحأ نب دعاص مساقلا وبأ « يسلدنألا دعاص نبا

 .م191؟ « ةيكيلوثاكلا ةعبطملا : توريب ؛ ممألا تاقبط

0١ 



 ا ا مل اهنا افاق طلت طواف سس لد نألا يق تايساسرلا

 .ق 411 مقر طابرلا طوطخم باسحلا هقف

 :(ها/ "٠ : ت ) « ديعس نب دمحم ني دمحم هللا دبع وبأ « يشكارملا كلملا دبع نبا
 « ةفاقثلا راد : توريب « ةفيرشنب دمحم قيقحت 0 ةلصلاو لوصوملا يباتكل ةلمكتلاو ليذلا

 . ماقالا

 : نيدلا لامج . يرلعلا
 ةلجم « ةجاب نبال سدنهملا ديس نب نمحرلا دبع لضف ةنابا يف ةلاقم , يرلعلا نيدلا لامج -

 . 165 ص « م1987 . نماثلا ددعلا , سافب ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك

 .ما85 ءاضيبلا رادلا و توريب « ةجاب نبال ةيفسلف لئاسر -

 .م1985 « رشنلل لاقبوت راد : ءاضيبلا رادلا « . . . لخدم : يدشرلا نتملا -

 :(ه099:ت) « ىيحي نب دمحأ رفعج وبأ يبضلا ةريمع نبا

 .م19317 « يبرعلا باتكلا راد : ةرهاقلا « سلدنألا لهأ لاجر خيرات يف سمتلملا ةيغب

 :(ه "5٠ :ت). دمحم ني هللا دبع ديلولا وبأ ٠ يضرفلا نبا

 .م181/8 « فيلأتلل ةيرصملا رادلا :ةرهاقلا «سلدنألا ءاملع خيرات

 : دمحم « يلبقلا

 .ماو41/ /ها٠5ا/ «رشنلل لاقبوت

 :فوهريام سكام

 .م٠198 تيوكلا «يودب نمحرلا دبع اهمجرت « ةيمالسإلاةراضحلا يف ينانويلا ثارتلا

 :رابج دمحأو غالبإ دمحم

 مولعلاو بادآلا ةيلك ةلجم .راصحلل ددعلا ةعانص يف لماكلا باتك نم لوألا رفسلا فاشتكا
 ١186-5١60. ص ,(م1.)١1989ع «سافب ةيناسنالا

 هو



 تاءاطعلاو تايلقتلا نم نورق : سلئدنألا نا اداب كرف كل ين د هوبا ف داو ميدل تاكل تلاوات هوبا داذ كان جيد » همام

 : دوبع نب لمحم

 ةلجم «ةيسلدنألا ةيخيراتلا صوصنلا لالخ نم فئاوطلا لود دهع ةياهن يف نويكسيروملا »
 ص (م1986) ءاله ع« طابرلا يملعلا ثحبلل يعماجلا دهعملا اهردصي «يملعلا ثحبلا

 ١-48.

 :(ه141 :ت) يلع نب دحاولا دبع دمحم:وبأ « يشكارملا

 . [ت.د] « باتكلا راد : ءاضيبلا رادلا .  برغملا رابخأ صيخلت يف بجعملا

 : ةيبنجألا عجارملا

 4طوا1ةعطر 151. تعز زل عططقتت
 وعما عزم لكتم ءعتأ مهاطعس ةانوادع 001 - 11دمودم ( 23116 5.) آع انئئع 1 لد ظكفستل ,

 11150112 51 ة طعن 202 14 ( 1987).

 ةطدا1 ةعلر 801. :
 ]عد 1ةعاتمومد ةمانع ]15 اطعمتتع ءغ له مهل وانع ءعت 1س هل - ظحصصم 21 - 3[هةلعدكطت
 (1256 - 1321) , ذم لوامانع لع ["ةعالمصك, 011 كامانع, 8زيلعطماندعل 8ةكعأ . 80510 .

 8عنللل

 ةطودلا د عطر 801. :

 ريمون 111زوط ط1طصحل-8دممحم, 5010م تتنوع 1520 نعءانمهرعانلع ظطل1050مطتوانع ءأ
 ممقلزوع 31داطعس أوانع , 1[طفدع لا 120ء[0100, المل عنولاع لع طوتتك صا طعما

 501طوتتع ) 1988.

 قدعاعمانم 11: :

 م28581011411011] 5, 1811 11181/آ, ]1 8001 ن6 01110106 06 12 121501 6
 ل1. 21315011انال ع أك 121056, ©ةن15, 4

 8216 - نعدلمسدر 1و 026937

 " ]نع ظورتأ هل - 11ئ1عمم لع 8دعطلمل", د مهتقتانع لقمك ]عد ةعاعذ لي ءما1هونع لع ةقتق
 كان 12 8طئلموهمطتع ءأ 1' [ةاوامأع لعم 5كعدععد خه طمور, 22- 25 09عام طتق 1989.

 18 دانؤ 0انقلار تان :

 - ]' ةموعاوصسعمعمأ 0ع 1!'ةيتاطسعنونع ءاعصعم اهتتع 2 !'0ار1 عروتاع لع طوب ةدتع 111 -
 211 وزععاعور 58841241 11 1101115111715 ى 111آءآاخخ5 ال خآمآ101505, 01

 1 , 0)00856 50م61101 لع أمال عوأن عمدعأمدعد كقمات عوق, 821ععاورقب 54

 - ]4 وءاعمعع طلومومم - خرهطق ءا اعد 2001 اعد لع دوم صك - 14 !نعوعع, 111 5
 ماسح مصمل 21115710118 285 501811085 101555, 1405ءان, 24-18 خماتأ 1971

 للص ]2مانطعل, 7105هوانب, 1

0, 



 332 دج دلو كوول ل وخلا وا هقطاخا اكو مومو نيمار حاسما سس لدلألا يف تايسضايرلا

 طزططقعر ةع:

 - [ةمهلإبدع قرص طا م قامت هان 82 عطتعات آن ءععسسماع لطم ةكبصتتم. ابطال ع20085 108-
 اطعم 2 انوانع5 0150'0)ن, 285 - 01 . 0152: : انما عاتاع 5.

  1251١]م تقدما طاناتمم طماتطعسم 2106 ل'ه1 - 3/1 امهقن تأ د01 121 160عع هان -
 011 14 - 15 116هونع مه عطتنعطتم ىانا' 1مو ةءلعمعمعو 0226ةو. 8دزغ 21 تلعسقب 6
 0 0110هيئاطقعع ( '1انض1516) م0101156 لوصق 1ت5 ةعاق5 لان .1986

 - 1ءاناغ ها طعمس 2 ءلقمق معان مدا 0ع 1!'ظوموعملع لان 1ع 516616: ثأ - 840811311 أ
 آذر 52انإل1ل ماع - مانط1 1 ءوغأمم ل'05دجب : اتصلح تولع وتتم - 50, 4

 - ظمكعأ عممسصعاما ءأ [8ععطق» ءطف 51ةاطعسم هات لنانعد لقصد 1م 82 عطتعا» لعو 111 117
 و1 معاعو, طوطا1 ءءودتماتك 86هاطعام 2001065 ل' كول , آه صعق 20 81 -

 - " ]ع5 رم هتطعتم 21165 320 طعؤ تأ اتا عمال ماتت نام 6121" ةعاق5ذ لع 1' الملا عاكاأع 0'ظاع
 لدن 31ةنمع ىانا' 1 " 11150116 لع5ذ مهاطعمم 20ا0ع5 ( 6 - 13 لانت11تأ 1984).

 - 32ادعس ةاتوانع ءأ اص عانأ ت1 ونادع لمصمم 1ع 80زنعم عع جفطع. !'ةععوطماع لع !'ةصقلال56
 هوم طتمقامزلع هب 1813 عيفط. ذم 8ةممنل آل طءصممأ : كممامءاطع لع نانعإلانع5 01501-

 ماتصعم عا مع50دمقل امد ةءاعمأت وابعد هعلأ 0165, قع آلت صءاءا وعما 1991

 - 00ءاوانعد ثكموعأم لع ز' 21 عقطتء لقصف 12 لأنهم طماطغتم ة وادع ةتطع لع !'0ععالعمأ
 رطاتكاتاس هط , 20165 لان معصأف" ء0ما10نانع امعاع1 210021 ل' خا عع دانتن 1'لكأمأتع 5

 11( عرم ه1 انع5 ىضهط هد, خا عمن , آه 001502 لعد 17165, 6.

 - 0016ا1وانق5د 325مععاك لع 12 2011ه تقطعت ةوانع ةهطع لقص 1ع 812 قعطتنعاط ءعاتعطلع
 (32916-711 وزهءا6ؤ), 2 م0101116 لقصق 165 ةهعافعد لن 4 ءم110ونع 854ةقعطععطألل ىاتك

 1150[1'1ز116 لعد 81طعطط 21 نانعد 210 عو(عور, 2- 4 لعععرم طاع. 1992)

 - 0 1061لانع5و تماط 0 ع2 هل165 نانا 165 طةرولممك جئهطع5 لعذك ظاعمعمام ل'طابع11 لع ءأ ةانك
 1عاند" "ةصقاط أ ىدأوم 2 1' 0معالعمأ طاتقانأ طف , 2 0010116 025 ]هذ ةعاع5 لان 0110

 زمام مخ ممه1 لع د/و]1[ةصطانأاعأ تم لانا 1990

 - لم (هئاأعممعما لعم اتةعاتمصسك لمص اه ه0ئ نهم مها عمم لادع ةضفطع لي مف عطتنعار ذه
 1115116 لع [:ةعانممك, ل' [تائامتتع , 8زءاحابقعا' 8همقأ] . 8هوامم . 8تاالم 0

 نأ كده“ 21د :
 كامن أن 1ع5 50012165 " هداعمامه] مو" تأ ههعالعصمألل عد لقصح 1' 8ومفعمع طئاتكاتا 10206 و

 طوتقم - آم - دونم, 8100م0 ( 8. 8.8 . 5 . 5 . " 011011159211005 ءا 50ءاعاقق " 7

 11ءوخلطب آلم :

 كنعا11ل طع 1طنساععم» 80ملآعد نأ طع 81ةزط ةاتاكر ]201/7 تن' طانط]1 هلل 05, 31تنلا 20114 6.

 11002101101 لآخر ل.

 - لوعمالاإل 01 هم 11 الج - هعماسالإل ععمرسعاتت نمل ءمردمأ 12 مص : "1غ [آكانلعصتمل 01 الانكاتك
 ه1 34" مسقم 1ص آت, اند 01 501280550 . طلكامتم 8من طعام هلع 13, 43 -

 - ]م روأ - 0عورس تاع ه1 - 384 ' ؟ةسفم زطم 1110 ءأ دوم الع لع 12 معه ءعانمم (كناقهط
 151-01 عصمل) ةعاعد لان ءم]11هوننع اماعتم لل مصم]1 0' لمعت" دان 1' طئئامأ#تع 65

 رم ضغط تطل ان 165 210 ءةدخا عقر, 1988, آه 10215012 065 1715+
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورف . سئلدنألا سلا قا 1 اونو ادم نجا 02 حق 26ج ون جنط يع هدف داو ماد داود ةماعلا كاع 3 كيكات

 164032عر للم:
 - مائها عاتكمع أ ماهنمدتكمسع لمسك 1ه 2طئامدهمطتع ل طمزتعم 3ة8قعر طه م

 لاطتقأ مز1 ع لع 19 ممدعع ةهعماتق ودع, طوتقك, 1973, 0م
 - ]عد ةهاممع5د لع 12 ءموصماوعتع ةهنعماتك وادعو , اص لطلوأمزنع 0ع 128 مهكعع

 وعز همت وادع, ولتق,

 1 ةمطعلر 1[:
 ]3 دواخل لع وعزعمعع 00ه لعصاملعر زم : ظصتع ةيتاطص ءاتوانع ءأ 31 ععطانعر 1ععط6150165 1

 1' طخوامزرع لعد رم هتطعم هانوانع5 ة186ة5ر, آنعد 8ءا16ق 1ةااتعق و طوتتن, 14.

 5ق19110, ل. :
 16 [رئطوت 14ةطقسعاعأإط ,دنص نهتاع مهاطعتس انواع 1انم عمات 005ع ان 11ه ةاغعءاع نق
 ظوموعمع, ةعاق5 لن ءمالهولنع اهاعنمهالممه1 0' ث]قعال ىالل 1" 281560116 5

 1310 ةددل 210065 106235,

 ن5 دا ععال (ءطر ثم
 ]عد 38121 عم مانوانعد خرقطعو, "1200 ءانمص ؟نفمعدتوع , التمر ©ةنتك, 1976 .
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 ةيملعلا ةايحلا يف سلدنألا ييضاير ةمهاسم
 ىطسولا نورقلا لالخ ةيقيرفاب

 يفداه رمع نب ةديمح : روتكدلا





 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورق : سلدتألا 2000-22-2 00 2 ل ممم همم عع هع هم م م سس مسمع مد

 سلدنألا ييخاير ةمهاسم
 ىطسولا نورقلا لالخ ةيقيرفاب ةيملعلا ةايحلا يف

 9# فداه رمع نب ةديمح :روتكدلا

 ىأ (ىداليملا رشاعلا ١ ىرجهلا عبارلا نرقلا ةيادب يف سلدنألاب ةيبدألا ةايحلا ترهدزا دقل
 (م951مه80:-م4117 هال ٠)سلدنألا يف نييومألا ءافلخلا لوأ «رصانلا نمحرلا دبع دهع ةيادب عم
 زورب اذكو ةيسلدنأ ةيملع « ةسردم ١ روهظ ىلإ ىدأ ام وهو تايضايرلاو كلفلاو ةفسلفلاب مامتهالا أدبو
 . يملاعلا ىتحو يميلقإلاو يلحملا يملعلا ىوتسملا ىلع اورّنأ ءاملع ةدع

 ةيملعلا ةايحلا ىف ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةفصب اورَّنأ نيذلا نييسلدنألا نييضايرلا رصح لواحنسو
 ىف اهندم ىدحإل وأ ةيقيرفا ىلإ ةلحرب اوماق نيذلا مهنم ءاوس كلذو 2 ىطسولا نورقلا لالخ ةيقيرفاب

 لثم ) هقفلا ءاملع نع عامسلا مأ ةساردلا وأ سيردتلل . .سنوت « ةيدهملا« ناوريقلاك : اهراهدزا دهع

 . سيردتلل اهب اوبصتناو ةيقيرفا ىلإ سلدنألا نم ةيئاهن ةفصب اورجاه نيذلاوأ ( نونحس مامإلا
 . سلدنألاب اوملعت نيذلا يقيرفألا لصألا يوذ نييضايرلا ىلإ كلذك قرطتنسو

1111 87141115147 610115 

001011110110110 

 رت 50115137111110 ]118 1071 1711114 111 1118 10112آ0آ.1 5

 8ال
 اد. همم

8511601 ) 

 دع هناؤسمل انعم زم ىةملدل هدتدص وم كطعل ذم اطع طعونممتمع 0, اطغ ظمدمط كنزتمم
 هعماسل (10غ5 عدل ىلل) زع. نبتتط طع 6عونممتسع 08 مطل عرتتنفطس قم 1581112255615 161811
 815 0معأولم 1عطقتتكم ذم ةهلدلسدأو (350-300خ11./ 961-912 ةلم) ههه مطت1050مأتال

 نيوكتلاو ةيبرتلل ىلعألا دهعملاب ذاتسأ ؛ تايضايرلا خيرات : ثحبلا يف قمعت ةداهش  تايضايرلا يف ةزاجإ (*)
 . سنوت ءرمت

605 



 2 ا او اكوام ا مالا ل حل ةيملعلا ةايحلا يف سلدنألا ييضاير ةمهاسم

 ةقاتمممطلإل 320 مقاطعم 20ع5 ىاقهتتعل طعامق اهلععم زم اماعت عودا. '!طقأ 1220تععل اطغ طزتتط 06 8

 ىهانعماتكع ثمله1 دوزقصس "دءطمم]" هصل اطع ةممعوتنقمعع 01 دمقنإل 5هاعماتماك لطم

 اطع 10عءدل هس :ععامصمل ةصل كنعم 1ماعت1]011000 ةهلعضأتلاع 16لق

 176 ىطقلا نتن ام اةلعع 2 ءعدكاتك 01 اطمذع ممله ندتقم 2 قطعات 2 ءاقمك ازناطم طقل 2 0112عأ

 هو. ةسلتتعمأ ةللعمأ همهم اطع ةءعماتلع ا! ذم ةقتعو ام طع 35110016 ةععد. اع دطقلل ةصءانل

 ذم اطنك هعركاتك طواط اطع دصهاطعتم ةانعقمو لطم 00ءال1عل أم ةكتعو 01 م 0ع 01 15 كاتعك دانعأت

 دك 1[؟ة10مانقمر, 85431013, 'طانصتق غ0 ةدعط هنن أم 500037 هز (0 ةعوانأتع 20[1ما7/160عع ذم ةمانتكتةل 131

 زن 1[1تأعدتصسع 10 ؟ةسمانك 1عوتصعتت5 (ىنعط هك اعل 5ةطصاتم), ةه0 ط0 1ءأأ ةكصلقلانك13 قط

 ءرمأ عوامل م 1تتلعم بطعم اطعزن 5ءان1عل لعقملتاعازت همل لع هأاعل اطعيم معا عد غم اعدعطتل#

 11 ىطقلا دحعصسأاتمم, 100, طع 123]عادص 12عام 211 ةقك اللط0 5010160 طخ 51-+



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2ظ1#71711111أ1ذ1#ذ1ذ1ذ1

 نورقلا لالخ يفاقثلاو يعامتجإلاو يداصتقإلاو يسايسلا سلدنألاو ةيقيرفأ خيرات سرد دقل
 ىلإ نيثحاب ةدع كلذك قرطتو « ةيفاض ةفصب ( يداليملا رشع سماخلا نرقلا  نماثلا نرقلا ) ىطسولا
 تاقالعلا تّصخخ تاساردلا هذه بلغأ نكلو ةيخيراتلا ةرتفلا هله ىف سلدنألاو ةيقيرفإ نيب تاقالعلا
 . ةبئاغ اهيف داكت نوكت تايضايرلا نأو ةقيض دج تاحاسمب ةتحبلا مولعلا نيدايم يف تداس يتلا

 ةراضحلا امهتلمشف : روصعلا مدقأ ذنم ىقيرفالا لامشلاو اينابسإ نيب ةنيتم تاقالعلا تناك دقلو
 ةفالخلل اهباوبأ تحتف ةبطرق نأ مغرو « ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا مث ةيطنزيبلا ةراضحلا مث ةينامورلا
 ةرامإلا ةيادب يف دادغب كلف نع جرخت مل ناوريقلا نأو « ةيسابعلا ةفالخلا نع تقشنا ىتلا ةيومألا
 يسايسلا فالتخالا اذه نإف [ تاضوافمو ةنورمب كلذ مت دقلف تلقتسا امدنع دعب اميف ىتحو ] ةيبلغألا

 ىدأ ؛ نيرطقلا لهأ نيب يدو فلآت نع رفسأ لب ةيلعف ةوادع وأ رشابم مداصت ىلإ دؤي مل نيتمصاعلا نيب
 ةبسنلاب ةيرورض ةلحرم ناوريقلا تناكو « ءىدابملا دودح يف ةوادعلا تيقبو يفاقث حقالت ىلإ

 ةيلاج ناوريقلاب تنوكتو ... ةراجتلل مأ ةساردلل مأ جحلل ءاوس قرشلا وحن نيهجتملا نييسلدنألل
 .(1) ثلاثلا نرقلا ىف ةصاخو يرجهلا يناثلا نرقلا ةيادب ذنم ةطشان ةيسلدنأ

 نيبلاطلا ددع ةرثكو ميلعتلا راشتناو ةبلاغألا مكح تحت ناوريقلاب ةيفاقثلا ةايحلا راهدزاب انه ركلنو
 تايضايرلا ناديم يف طشن ْنَم ءامسأب رداصملا تحش نئلو ؛ ةساردلا لجأ نم اهيلإ نيمداقلا ملعلل
 ةسدنهلاو باسحلاب قلعتي اميف ةصاخو ناديملا اذه راهدزا دكؤت تارشؤم ةدع نإف ؛ ةرتفلا هذه لالخ
 : تارشؤملا هذه نيب نم ركذنو ضئارفلا ةمسقو

 .ةمكحلا تيب ثعب

 . ةيئاملا تآشنملا

 . هقفلا

 . ىبلغألا مكحلا ةياهن يف نييضايرلا ضعب زورب -

 ٠:18 ددع , ةيسنوتلا تاساركلا , "يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف سلدنألاو ةيقيرفإ نيب تاقالعلا ' يبلاطلا دمحم (1)
 « سنوت « ضايع يضاقلا كرادم نم ةجرختسم ةيبلغ مجارت « يبلاطلا دمحم ؛ 1١7-5 ص ( ماقال

 . ما
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 يرو و دال اكوو ةدود هدأ والا توو ل ايدام را 5 ةيملعلا ةايحلا يف سلدنألا ييضاير ةمهاسم

 رشاعلا) يرجهلا عبارلا نرقلا ةيادب ذنم ةصاخ سلدنألاب ةيبدألا ةايحلا ترهدزا كلذ لباقمو
 م11 /هالا )٠ سلدنألا يف نييومألا ءافلخلا نماث رصانلا نمحرلا دبع دهع ةيادب عم يأ (ىداليملا
 . ةيسلدنأ ةيملع ةسردم روهظ ىلإ ىدأ ام وهو (م١55 ه0

 ؟ ناوريقلاو ةبطرق يف ةيضايرلا ةطشنألا ىلع كلذ تاساكعنا امف

 ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا باطقأ نم نيبطقلا نيذه نيب دعب اميف تاقالعلا هذه تلصاوت فيكو
 ؟ يمالسإلا برغلاب

 نورقلا لالخ ةيقيرفإب ةيملعلا ةايحلا ىف سلدنألا يبضاير ةمهاسم عبتتن نأ حلاصلا نم انيأر دقل
 . ةيجيردت ةفصب ىطسرلا

 : ةبلاغألا دهع ١

 (؟9نونحس نع ةصاخو اهئاملع نع عامسلل ناوريقلا ىلإ سلدنألا نم ءاملعو ةبلط ةدع مدق دقل
 نب دمحم : تايضايرلاب ناملاع نيمداقلا ءالؤه نيب نم ناكو « هريغو '"” ضايع ىضاقلا كلذ ركذ امك
 عبارلا نرقلا ةيادب ؛ كلاغلا نرقلا ةياهن ١ يحي هنباو (؟7 ( ىرجهلا ثلاثلا نرقلا ) ىدزألا نالجع
 باسحلاو ضئارفلا رصبي ... ١ : دمحم نع ضايع يضاقلا بتكو . يطسقرس لصأ نم امهو ؛ (يرجعهلا
 دمحم نأ رداصملا ركذت ملو "7 نوحرف نبا هدّكأ ام وهو (*0« ..ًايفاك أنسح ًاباتك هيف عضوو ًاديج أرصب
 نأو ةصاخ كلذب همايق ةيناكما يفني ال اذه نكل اهب هسرد وأ ناوريقلاب باسحلا سرد دق نالجع نبا
 . تايضايرلا ناديمب ةقلعتملا تامولعملاب ةحيحش انيدل نآلا ةرفوتملا رداصملا

 (وهشم ناك , ةطسقرس لهأ نم : نالجع نب ىيحي» : ىضرفلا نبا هنع بتك دقف ىبحيل ةبسنلاب امأ
 , ثراح نبا هركذ هنع سانلا هذخأ اباتك كلذ يف فّلأو . باسحلاو ضرفلاب اريصب ناكو لضفلاو ملعلاب
 دكأ نوحرف نبا نأ كلذك ركذلاب ريدجلاو . *”ضايع يضاقلا هدكأ ام وهو 2" «ةلحر هل تناك هنأ ىكحو

 ا  #آ

 , 174 ص 4 ج . ةيعامتجالا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو « طابرلا 2 بارعأ دمحأ ديعس قيقحت . كلام بهذم مالعأ ةفرعمل كلاسملا بيرقتو كرادملا بيترت ٠ ضايع يضاقلا قرفز
 . نونحس نم عمسي يك يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع دق نالجع نب دمحم نوكي نأ دب ال )0

 . 7١14 ص ؛ ج ... كرادملا بيترت 2(

 . 774 ص .( ه١70١ « ةرهاقلا) « نورقش نب مالسلا دبع نب سابع رشن . بهذملا ةيدلا  كوخيرت نبا )ن3(
 : ١611 مقر ار: نص ح٠ نيسحلا راطملا ترض رشن : سلدلالاب ملعلل ةاورلاو ءاملعلا خيرات ؛ يضرفلا نبا 0ع
 . 150 ص ؛ « . . . كرادملا بيترت 20
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 تاءاطعلاو تايلقتلا نم نورق َ سلدنألا 211000 اا

 ناكو نوئحس نم اعمس ةطسقرس لهأ نم نالجع نب دمحم انبا دمحأ هرخأو ىيحي' :ابتاك تامولعملا هذه
 سانلا هذخأ افيلأت كلذ يف فلأو باسحلاو ضئارفلاب أريصب ٠ لضفلاو ملعلاب اروهشم ىيحيو اًهيقف دمحأ
 )21١, رتوس هنع بتك دقلو .29 « يرفاعملا ديلت نب دمحم امهنع ىور ٠ هنع

 يضرفلا نبا هنع هدروأ نكلو ناوريقلاب باسحلا سرد دق يحي نأ ةحارص ركذت مل رداصملا نأ ولو

 نأ نكمي (ةقرافألا خيرات» دوقفملا هباتك نم يأ ينشخلا ثراح نبا نع هاذخأ ام وهو ضايع يضاقلاو
 . ناوريقلاب ايضاير طشن يحي نأ هلالخ نم مهفن

 ةبترم ىلإ ىندت دق ةرتفلا هذه ىف ناوريقلاو ةبطرق نيب تايضايرلا ناديم ىف لدابتلا نوكي اذكهو
 نونحس مامإلا نع عامسلا ىف نوبغري اوناك ناوريقلا ىلإ سلدنألا نم نيمداقلا نأل رظن ًادج ةيوناث
 . رخآ ملع يأ لبق ىلوأ ةفصب ةيهقفلا مولعلا ىلإ هجوم ناك مامتهالا نأ يأ « اساسأ

 : ةيمطافلا ةفالخلا دهع- ؟

 .١21)ناوريقلاب ةيمطافلا ةفالخلا ةيادب يف اهدهع فلاس ىلع ةيفاقثلاو ةيملعلا ةايحلا تيقب دقل

 نم رداب نم لوأ (يرجهلا ثلاثلا نرقلا ةيادب يناثلا نرقلا ةياهن ) (17) ءالطلا ليعامسإ نوكيو
 ىتلا " ةيضايرلا ' ةيصخشلا « ةيمطافلا ةلودلا مدخ نأ دعب سلدنألا ىلإ ناوريقلا نم رارفلاب ءاملعلا
 . نيبطقلا نيذه نيب ةيضايرلا تاقالعلا ىف - ايثدبم - ترثأ

 ىبأ تالسارم لالخ نم طشن ةرتفلا هله يف سلدنألاو ةيقيرفا نيب يضايرلا يملعلا لدابتلا نكلو
 /ه )1١7-09 يسلدنألا بيبطلا يادسح عم 0117 (م130 4٠١ / ها"49 5817 يلاوح) لهس

 . 700 ص . . . . جاييدلا )0(

 )٠١( ج . كلفلاو تايضايرلا خيرات يف تاسارد « رتوس ١ مقر 40 ص 81 .
 ةيسنوتلا رادلا « سنوت « يبرعلا برغملا يف ةيمالسإلا ةراضحلا راهدزا روصع ربع نآوريقلا ؛ يناحنجلا بيبحلا )١١(

 ١54. ص(ءم9174١ ء رشنلل
 « ةصاخ كلفلا ملع سردو دادغب ىلإ لوحتي نأ لبق ملعت اهبو ناوريقلاب دلو مجنملا ءالطلا فسوي نب ليعامسإ ()

 ارغو(م905- 76 /ه 771١-784 ) بلغألا نب ميهاربا مزال . ناوريقلا ىلإ دوعي نأ لبق رصمو ماشلا اضيأ راز
 ةيقيرفإب تايضايرلا ».« ىفداه ةديمح ةعجارم نكمي تامولعملا نم ديزملو . سلدنألاب ىفوتو « ةيلقص هعم
 « سنوت « ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك . ثحبلا يف ةءافكلا ةداهش لينل ثحب ؛ ةبرج : ١ىطسولا نورقلا لالخ

 نب قاحسا : اهبو ناوريفلاب دلو « يناوريقلا يليئارسإلا ميمت نب ميندأ دوهيلا دنع ىعديو شنود بأ.( نع لس اهوناؤريتلاب دلو 6 ىلا رزتلا نانكاؤسإلا أ دوهيلا 0
 تايضايرلا 0 را تالا نسلق 0
 . ل" ص « ؛!... ةيقيرفإب

1 



 11 ال للا اكرم ا ل ا ةيملعلا ةايحلا يف سلدنألا ييضاير ةمهاسم

 نع ةدايز فلأ لهس ابأ نأ انه ركذلاب ريدجلاو . © مهدايعأ تيقاوم باسح لوح 2147 (م917/6١

 فرعن ال اننكلو « رابغلا باسحب فورعملا . 21 يدنهلا باسحلا ىف اباتكو كلفلا ملع ىف نيباتك

 .سلدنألا يف وأ ةيقيرفا يف ىوس كاذنآ ةيملعلا ةايحلا ىف رثألا اذه ريثأت ىدم

 ماجحلا نباو ( م 941) نابتلا نبا لثم ناوريقلاب ءاملع ةدع نأ ىلإ ةراشإلاب ةلحرملا هذه متخنو

 لهس يبأ تالسارم ريثأت ىلإ كلذ دوعيفأ . موجنلا ةفرعمو نامزألاو تيقاوملا لوح اوَُّلأ (م970)

 ؟يادسحو

 نييمالسإلا برغلاو قرشلا نيب عطقنت مل ةيضايرلا ةيملعلا تاقالعلا نأ ىلع كلذك لدت يهو ةعونتمو

 .( ةبطرقو ناوريقلا وأ ةيدهملا يأ ) ةيمالسإلا ةيبرغلا ةراضحلا يبطق نيب كلذكو

 :« ىجاهنصلا ) مكحلا دهع

 ىلإ ةيدهملا نم مهلاقتنا دنع نييمطافلا نأ مغر ةماع ةفصب ةفاقثلا نويجاهنصلا ءارمألا عّجش دقل
 نم اهبلج يف اومهاس يتلا وأ ةبلاغألا نع اهوثرو ىتلا اهريغو ةمكحلا تيب بتك مهعم اوذخأ رصم

 وهو « رصم ىلإ لقنت مل اهتايوتحمو اضيأ ةينغ تناك ةصاخلا تابتكملا نكلو . برغلاوأ قرشلا
 توقاي هئع رّبع ام وهو يمالسإلا برغلا لماكب يملعلا يفاقثلا اهعاعشإ لصاوت ناوريقلا لعجام
 لك نم لاحرلا اهيلإ دشت ءابدألاو ءاملعلا ةهجو ( سيداب نب زعملا ىأ ) هدهع ىف ناوريقلا تناكو ١ :هلوقب

 . 2 «مهب هتيانعو بدألاو ملعلا لهأ ىلع زعملا لابقإ نم هنوري امل جف

 يضايرلا جاتنالاب رثأت نم لوأ 2140 (م ٠١6 /ه 415 ) ينابيشلا لاجرلا يبأ نبا نوكي امبرلو

 . يضايرلا هجاتنإ ىلع رثعن مل اذإ دكؤم ريغ ىقبي ضارتفالا اذه نكلو ةرتفلا هذه لالخ يسلدنألا

 , ثلاثلا نمحرلا دبع بيبط وهو ()

 )١6( 1ليتق, 1م طعيطعتتع هدهتعماملع ةهانذ 1هو جاقلعم 3ء - 21116 ى., لعمر 14هتكمص هعاتالع, ويت, 1962, 12 م803. . 2 .11

 . هاوتحم نع انلدي هناونع نكلو ؛ دوقفم وهو (0)

 لن ولا يامل ا يلا

 / .ه 17 ةنس دادغببةيكلفلا داصرألا رضح ناوريقلاب ىبرتو ترهاتب دلو يناييشلالاجرلا يأ نب نب يلع نسحلا وبأ (14)
 ١ ار (م4 441 / اه ا/9 95 ) ىهيوبلا ةلودلا فرش نم رمأب تيرج يتلا م 488 144
 نر قيقحت . برغملاو سلدنألا رابخأ ىل برغملا نايبلا «٠ يشكارملا يراذع نبا : لاجرلا

 3 ل ل 0/1 ص ١ حم (باتكلل ةيبرعلا رادلا « توريب ) 7 ةعبط» .لاسنفورب

 نيودتل ةرفوتملا رداصملا يف هحمل « جنيك . 177 ص ١ ج ( م١144 « ىنثملا ةبتكم « توريب) , نونفلاو بتكلا

 .مقل486١-٠1 ص . ١ ج « ةيقرشلا ربربلا دالب ٠ سيردإ ؛ ؟ ص . يبرعلا برغملا يف كلفلا ملع خيرات
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 تاءاسطعلاو تابيلقتلا نسم ثورق 1 سلدنألا 0 ما اكل كال طل هرعاع باع طز ان او امان نيل د افاق: هذيلا هون كانا كنق جف

 بلاط يبأ نب يكم عم الإ ةحضاو ةفصب زربت مل سلدنألاو ةيقيرفا نيب ةيضايرلا ةقالعلا نكلو

 رصمو ناوريقلا نيب ًالقنتم لظ هنكل « ناوريقلا نم هلصأ نأ مغرف ( م ٠١40 - 430 /ه الال_مهده)

 نيبدؤملا ىلإ رصمب فلتخا» : هنع بتك يذلا لاوكشب نبا بسح باسحلاب اًقراع ناكو ةبطرقو
 يف بادآلا نم هريغو باسحلا نم هجورخ دعب نآرقلا راهظتسال هلامكإ ناكو ناوريقلا ىلإ عجر مث ,باسحلاب

 هيلع بلغ دق نوكي نأ نكميو هل يضاير طاشن يأ رداصملا ركذت الو 219 «ةئامئالثو نيعبسو عبرأ ةنس

 .©) غابدلا كلذ دكأ امك نآرقلا مكح

 1١51 /ه ) تلصلا يبأ نبا عم سلدنألاو ةيقيرفا نيب ىضايرلا حقالتلا لمتكاو

 نأ دقتعنو . ه 444 ةنس رصم ىلإ رجاه مث « ملعت اهبو سلدنألاب ةيئادب دلو دقلف 221١. (م١ 18ه

 ةلاسرلا» ب هبتك امم هفشتسن ام وهو سلدنألا رداغي نأ لبق ازاتمم ناك تايضايرلا يف يساسألا هنيوكت

 ميكحلا بتك رادب نجسي نأ هل ردّق دقلو .يملعلاو يفاقثلا هاوتسم نيسحت ديري ناك هنأ ذإ «ةيرصملا

 ريمألا هل أشنأ مث ءه 007 ةنس ةيدهملاب قحتلي نأ لبق تاونس ثالث يلاوح ةيردنكسالاب سيلاططسرأ

 ةيئايميكلا مولعلل ةسردم ( م1١١1١-8١1١15 /ه 501-004 ) سيداب نب ميمت نب ىيحي ىجاهنصلا

 دهعملا اذه نكلو ايقيبطت ايملع ادهعم نوكت نأ اهنم دارأ دقلو « اهترادإ هل دئسأو ( لمعلا راد) اهامس

 . تلصلا ىبأ نبا توم عم رثدنا هنأ يأ ٠ """)نرق عبر ىوس رمعي مل

 نم هريغ هيلا لصي مل اًفلبم بطلا ةعانص يف غلب دق » : تلصلا يبأ نع ةعبيصأ يبأ نبا بتك دقلو

 اًنقتم ٠ يضايرلا ملعلا يف دحوأ ناكو ءابدألا رئاس نم ريثك هكردي مل ام بدألا ةفرعم نم لمحو ؛ ءابطألا

 ,©"7 «... هلمعو ىقيسوملا ملعل

 موجنلاو ةئيهلا ةفرعم ىف اًسأر ٠ لئاوألا مولع يف رهام ناك ... » : ركاذ يطويسلا هدكأ ام وهو

 . "4! «رظنلا عيدب فيئاصتلا ريثك ؛ يهلإلاو يضايرلاو يعيبطلاو ىقيسوملاو

 « ةمجرتلاو فيلأتلل ةيرصملا رادلا : ةرهاقلا) , ةلصلا ؛ كلملا دبع نب فلخ مساقلا وبأ . لاوكشب نبا (19)

 .١١1ضص الآ ج ((م5

 يبأ لييذت , ناوريقلا لهأ ةفرعم يف ناميإلا ملاعم , ( يراصنألا هللا دبع نب دمحم نب نمحرلا دبع ) غابدلا هيفا

 . ؟ ١١ص 7 ج ؛ (ه 1171١ ةيسنوتلا ةيبرعلا ةعبطملا « سنوت )؛ يخونتلا يجان نب ىسيع نب مساقلا

 نبا : ةسدنهلاو باسحلاب افراع ناكو . ه 444 ةئس ةينادب ىفوتملاو ه 408 ةنس ةلطيلطب دولوملا يشقولاب

 .1607ص « ةلصلا ءلاوكشب

 ١ ج م 1517/1 «رانملا ةبتكم « سنوت « ةيسنوتلا ةيقيرفإب ةيبرعلا ةراضحلا نع تاقرو «باهولا دبع ينسح نسح (؟؟)

 3١. ص

 ؛ توريب « اضر رازن قيقحتو حرش ءابطألا تاقبط يف ءابنألا نويع ؛سابعلا يبأ نيدلا قفوم « ةعبيصأ يبأ نبا (19)
 68١٠١. ص (م19516١ « ةأيحلا ةبتكم راد

 . ةرضاحسملا نسح « يطويسلا 22



 يا د مفدات ميرال ماقال ل هيوم هيمن 0م ةيملعلا ةايحلا يف سلدنألا ييضاير ةمهاسم

 باتك ١ مسا تحت نودلخ نبا هركذيو « "0 دوقفم وهو «ةسدنهلا يف اباتك ١ تايضايرلا ىف فلأو
 يبأ نبا كلذك هركذ دقلو 237 سديلقأل لوصألا باتكل رصتخم هنأ ساسأ ىلع همدّقيو «راصتقالا
 امك ةيدهملاب باتكلا اذه فلأ دق تلصلا يبأ نبا نوكي نأ نكميو . "4 هفيلخ ىجاحو (19) ةعبيصأ

 راق رع وع ناك زا فرعا نان نابع همس | ةلاقكولإ نقل

 ةيملعلا تاقالعلا ديطوت ىلإ « ةيدهملاب هدجاوت دنع ىعس دق تلصلا يبأ نبا نأ حجرملا نمو
 « لمعلا راد » ب هعم لمعلل نييسلدنأ ءاملع ىعدتسا دق نوكي امبرو ؛ هسأر طقسم سلدنألا عم ةيضايرلا

 نع ءيش لك لهجن اننأ ذإ نآلا انيدل ةرفوتملا تامولعملا بسح ضارتفالا اذه ميعدت اننكمي ال نكلو
 . ةرتفلا هذهل يلعفلا يضايرلا طاشنلا

 ةفصب سلدنألا وحنو ةماع ةفصب جراخلا وحن ةيقيرفإ نم ءاملعلا ضعب ةرجهب ةرتفلا هذه تزاتماو

 اهنم رف ةيدهملاب ةماقالل قرشملا نم ءاج يذلاو باسحلا يف عرابلا "0 يكاطنالا ريجرج ًالثمف . صخأ
 1١١1١6 /ه 48٠١ 414 5050 يقيرفالا نيطنطسق كلذكو « ةيلقص وحن م 1١١8 /ه 501١ ةئس
 نأ لبق بطلا يف اًساسأ نوكت ثيح ناوريقلاب سرد يذلاو جاطرقب دولوملا "16م1 87-65
 مالسلا دبع اذهو . ونرلاس ةئيدمب اهمجرتو ةيبرع تاطوطخم ةدع هعم ذخأ هنأ ظحالملاو ةيلقصب قحتلي
 لصألا وذو « شكارمب (م1١1-١5١45 /ه 05) ةنس ىفونملا 22 لاجرلا يبأ نب
 يلع وبأ اًضيأ اذهو . ةيليبشإب ةماقإلل لقتني ةسدنهلاو باسحلا يملع يف كراشملا 7 يقيرفالا
 ةيكلفلا فراعملا بحاصو سقافص ةنيدمب دولوملا 24 يسقافصلا يعلقلا هللا دبع نب نسحلا
 .(م١١١1١ /ه0م5٠) ةنس ىفوت ثيح سلدنألا ىلإ رجاهي (* ةيسدنهلاو

 وهو ) ةئيهلا ملع يف زيجولا . كلفلا يف باتك نم قاروأ ٠ بالرطسألاب لمعلا ىف ةلاسر :  كلذك فلأ دقل 00(
 . 5١١ 97” ص . ... ةيقيرفأب تايضايرلا . يفداه ةديمح : عجار , (دوقفم

 .7١9؟ ص . ةمدقملا ؛ نودلخ نبا 050

 .ها6« ٠٠١ ص « ... ءابنألا نويع 20

 ,80١ل5 صك ج ... نوئنظلا فشك 22(

 نرقلاو عساتلا نرقلا نيب برغملا قرش يف يبرعلا يضايرلا طاشنلا لوح ةديدجلا رصانعلا ضعب » , رابج دمحأ مف
 . 7١ص ء م 1988 , سنوت ةيبرعلا تايضايرلا خيرات لوح يناثلا يبرغملا ىقتلملا ٠ يداليملا رشع سداسلا

 : 777١ ص 2 ئاجتلا ةلحر . ىناجتلا ؛ ١97 ص 1... ةيقيرفإب تايضايرلا ىفداه ةديمح رظنا ةركف]

 ةيمالسإلا ةراضحلاو ةيبرعلا مولعلا لاقتنا ' ء يسيوس دحم « ٠١ ص « ١ ج « ... ةيقرشلا ربربلا دالب ٠ سيردإ 010

 77 ص « «برغلا ىلإ
 مقر 2 ةلمكتلا ,رابألا نبا « 406 مقر « 73١-332 ص . ةلصلا ةلص « ( رفعج وبأ ) ريبزلا نب دمحأ َ هنع رظنا 7١

 ١. مقر ”١١ صدع( « رونلا ةرجش . فولخم ؛ 73١7 ص .جابيدلا . نوحرف نبأ ؛ 68
 58١. مقر ١١18 ص٠ ١ج , كلفلآو تايسضايرلا خيرات يف تاسارد ؛ ؛يقيرقالا ؛ همسال رتوس فاضأ دقل 0
 ١6., ص 0م , ةلمكتلا «رابألا نبا 0

 ١1ج كلفلاو تايضايرلا خيرات يف تاسارد 2( رئثوس ؛١١ صا... دا ماسلا من « رابج دمحأ 00
 11١١1. مقر ١١١ص
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سيلدنألا 10 0 الدر دد هدر ود و نا ونال فدو ادام م مزج لم هدمت طن

 ناوريقلا نم يددعلا 220١ /ه 540) سابعلا وبأ نوقرز دمحأ نب يلع نب دمحأ لحرو

 . ءارضخلا ةريزجلاب يفوتو سلدنألا ىلإ

 ىلإ نالجراو نم 2297 (م1116 / ه 01١ ) يتاردسلا ميهاربإ نب فسوي برقعي وبأ لقتناو

 كرت دقلو « هسأر طقسمب رقتسيو دوعي نأ لبق تايضايرلا اهنيب نم مولع ةدع ةبطرقب سردو سلدنألا

 000 باسحلاو ةسدنهلاو قطنملا ىف «نيرحبلا جرم ٍ ا اًفيلأت

 : ىصقحلا دهعلا

 مولعلل راهدزا كلذ لباقو ةيقيرفإب يصفحلا دهعلا ةيادب يف ةماع ةفصب ةيملعلا ةايحلا تدكر دقل

 ,©310برغملاو سلدنألا نم لكب

 رشع ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا لالخ ةيقيرفإب ديدج نم رهظت ةيضايرلا ةطشنألا تأدبو

 كلت يف ابوروأ ييضاير عملأ دحأ (م11177) ىزيبلاو درانويل ملعت ثيح ةياجب ةنيدم نم اقالطنا

 2 0ةلا

 يبطرقلا هللادبع يبأ رارف وه يداليملا رشع ثلاثلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىف هتظحالم نكمي ام

 نأ دعب (ه 575-719) نمؤملا دبع نب فسوي نب روصنملا نب نومأملا نم 00 /ه550)

 نبأ هنع ركذو (ه510-11417) دحاولا دبع نب ايركز ابأ اهناطلس مدخم ثيح سنوت ىلإ هئوجلو « هاجه

 هجاتنإو يملعلا هطاشن نع ءيش لك لهجن اننكلو . ضئارفلاو باسحلا ىف ةيآ ناك هنأ 2417 ديعس

 . جاتنإ هل ناك نإ يضايرلا

 .065-275 ص « جابيدلا « نوحرف نبا 5(

 141١ ص ء ١1ج « ثعبلا ةعبطم « ةئيطنسق « يالط ميهاربإ هققح ؛ برغملاب ؛ئاشملا تاقبط ٠ ىنيجردلا (0*3)

 1 ١98 ص . ةيضابإلا ريسلا « ىخامشلا «

 .؟١78ضصءةجا العالا « يلكرزلا م١
 ملاعلا يف ربجلا ملع خيرات ؛ ناديعس ميلس دمحأ : برغملاو سلدنألا يف تايضايرلاب ٌقلعتي ام ةعجارم نكمي (9"1)

 دمحأ ٠١  ة 0١ص 2 جا( ١986 « بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا : تيوكلا )© يبرعلا

 عخيرات لوح لوألا يبرغملا ىقتلملا لامعأ ؛ يمالسإلا برغلاب يضايرلا ديلقلا يف ةيربجلا رصاتملا ضعب ليج

 .50 ص .( ١984 ؛ باتكلا راد « رئازجلا ) «ةيبرعلا تايضايرلا

 يدامح ةيبرعلا ىلإ هلقن « م18 نرقلا ةياهن ىلإ 11 نرقلأ نم يصنخلا دهعلا يف ةيقيرفإ خيرات ء كيفشنرب (50)
 1817 ص 1 ج ؛م1144 « يمالسإلا برغلا راد « توريب , يلحاسلا

 ) )5١يبطرقلا ىمعألا رفصلا نب دمحم هللأدبع وبأ .
 .1117-111ص ١ج , برغملا يلح يف برغملا (47)
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 ا ل ع وج و يد سو اطل ةيملعلا ةايحلا يف سلدنألا ييضاير ةمهاسم

 قالطنا ةطقنو مكحلا زكرم تحبصأ يتلا « سنوت ىلإ ةيسلدنألا ةرجهلا ريكاوب تأدب دقلو

 .يداليملا رشع عبارلا نرقلا ةيادب ىف ةيقيرفإ ىلع يفاقثلا عاعشإلا

 سنوتب نيميقملاو سلدنألا نم نيرجاهملا لوأ نفي 269 / اه ا/؟9 ) ساردنأ نبا ناكو

 . رداصملا لج هتدكأ امك لئاوألا مولع نم كلذ ريغو ( ةسدنهلا يأ ) سديلقأ ملعب ملاعو بيبط وهو

 نيسرادلا ددع نأ مغر اهب ةيضايرلا مولعلا طيشنت يف مهاس دق سنوت ةنيدمب هرارقتسا نأ ديكألا نمو

 -115) ةفرع نبا هتذمالت نيب نم ركذنو . 7” كيفشنرب كلذ ىلإ بهذ امك ًاليلق ناك ةيلقعلا مولعلل
 ,2400(م1401- ١116 هال

 يملعلا لدابتلا هدمعأ دحأ 437 ( م1505 "5 /ه 15-86١8 ) نودلخ نبا نوكي نأ نكميو

 هنأ ذإ (ةرجهلل نماثلا) ىداليملا رشع عبارلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف سلدنألاو ةيقيرفإ نيب يضايرلا

 ال نودلخ نبا فيلآت نكلو . طسوألاو ىصقألا برغملاو سلدنألاو ( ملعتو دلو نيأ ) سنوت نيب لقنت

 نم ) تايضايرلاو ةماع ةفصب مولعلا لوح ةمدقملاب تامولعملا رفوت مغر اذه انعوضوم يف ائنيعت

 .(49 صخأ ةفصب ( ةثيهو ربجو ةسدنهو باسحو ىقبطامترأ

 نكلو ةيخيراتلا ةرتفلا هذه ىف امهم ناك سنوت ىلع سلدنألل يضايرلا ريثأتلا نأ ديكألا نمو
 لوادت وه ريثأتلا اذه ىلع ليلد نسحأكو . كلذ لوح تامولعملاب ةحيحش نآلا انيدل ةرفوتملا رداصملا

 اهمهأ نمو « سنوت ةنيدمب اهل نيسرادلاو تايضايرلل نيسردملا نيب نييسلدنأ ءاملعل ةيضاير بتك
 .(41) عجرم نم رثكأ ىف هركذ درو ذإ ؛ !4) (راصحلا »باتك

 ناونع . ينيربغلا ؛ ةيسرمب دلو ساردنا نباب رهش يسرملا ينوسرطلا يومألا يشرفلا دمحأ نب دمحم نب فسوي (41)
 ؛ا" صال جا« لاجحلا ةرد « يضاقلا نبا ؛١5, ص « جاييدلا ؛ نوحرف نبا ؛ ١١١-٠١5 ص « ةياردلا
 .784,15 ص ؟ ج «... ةيقيرفإ خيرات ٠ كيفشنرب

 .754ص ١ج « ... ةيقيرفإ خيرات « كيفشنرب (45)
 ٠ 775 ص « جاهتبالا ليث , يتكبنتلا اباب 2غة)

 « هب ةصاخلا عجارملاو رداصملا ىلع عالطالل مهيلإ عوجرلا نكميو « «نودلخ نباب» نيثحابلا نم ديدع متها دقل 20

 ةعبط ) 866 859 ص !ج « ةيمالسإلا فراعملا ةرئادب 2. ؟نودلخ نبأ ؛« يبلاطلا دمحم : مهليب نم ركذنو
 .( م 191/5 باتكلل ةيبرعلا رادلا « سنوت ) . نودلخ نبا تافلؤم « يودب نمحرلا دبع؛ ( ةديدج

 .5-7177؟١١ ص .... ةيقيرفإب تايضايرلا : عوضوملا اذه لوح هانبتك ام ةعجارم نكمي (50)

 ؛١١5 ص٠ ١ دلجملا ١ تايضايرلا خيرات 3 يمس (ما5 نرقلا ) راصحلا نباب بقلملا هللا دبع نب دمحم ركب وبأ 20

 م مطوللموط غد. طزوططوت, 1آ2تعمانت عام لنص ةعرتأ 812(طعسصماتوانع "هل طآدمددم' ( لا عوز : لع رأس ع 1 لدن [عدسنتا, أ

 طلعأمرتد 84د ط عسمألعم 14, 1987, مم 147 - 58

 ١١5. ص٠ ماصرلا تسرهف ١ عاصرلا ؛ 899 ص . ةمدقملا « نودلخ نبا: الثم رظنا 2:90(
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق م سسلدنألا داع داع تامل دج كد بول هر اع رفاعي طع د دسم د هين مايتم و هما لنك ع ذ

 نكمي ةلأسملا هذهو . سنوت ةئيدمب تايضايرلل نيسرادلا ىدل اريبك اجاور راصحلا ةلأسم تلانو

 5 : ىلي امك اهحرط
 كعأس+ ...جأ وهج “+ 1 ناكاذإ

 نبا ىلع اهوحرط ةئتبس ةنيدم ناكس نأ ودبي هنأل ارظن ؛ةيتبسلا ةلأسملا اًضيأ ىّمست ىهو

 ءأ زر (00)راصحلا

 ةرتفلا هذه يف ةيوناث ةجرد ىلإ ىندت دق ةيقيرفإ ىلع سلدنألل يضايرلا ريثأتلا نأ ايرهاظ ودبيو

 نيسراتملا ىدل ةماهزةناكم لخساو ةزاذاعلا ىلإ زنق ةق ىيصقألا بزغملا ءاجلع ريثأف نأ ىلإ اذه درتيو
 «باسحلا لامعأ صيخلت» ناكو ؛هحارشو ءانبلا نبا لامعأ لالخ نم ةصاخخ اهل نيسرادلاو تايضايرلل

 صيخلت» نأ ذإ رخآ هءارو يفخي رشابملا ريثأتلا اذه نكلو . سيردتلا يف دمتعملا يساسألا عجرملا

 ءاملع ريثأت لصاوتي اذكهو « 201) نودلخ نبا ركذ امك «راصحلا »باتك نم دمتسم «باسحلا لامعأ

 . '*1' ةرشابم ريغ ةفصب ةيقيرفإ ىلع سلدنألا
 نيب ةيضاير ةيملع ةقالع ءاسرإ يف اومهاس نيذلا ءاملعلا مهأ دحأب زيجولا ضرعلا اذه متخنو

 هتعن نكمي يذلا "5760م 1411-1485؟ /ه 4810-841 ) يداصلقلا وهو الأ ةيقيرفإو سلدنألا

 .(*17 يسيوس دمحم ذاتسألا كلذ ىلإ بهذ امك يسنوتلا يسلدنألاب

 جحلا ىلإ هباهذ دنع ًاليوط فقوت . سرد اهبو ةطانرغ ىلإ لقتنا مث ةطسبب يداصلقلا دلو دقل

 ةطانرغب رقتسا هذه هتلحر نم هتدوع رثإ ةيناث ةيحان نم اهب سردو ةيحان نم اهئاملع ىلع ذخأو سنوتب

 هجاتنإ ةرازغب يداصلقلا زاتماو ؛ (ةيسنوتلا) ةحابب يفوتو سنوت ىلإ هتايح رخآ يف اهحراب هنكلوسيردتلل

 ةلماك ةحمل ءاطعإ يف مهاس دقلف « ةيمهأ تاذ ةديدج جئاتن فشتكي مل نإ وهو « 2** يضايرلا

 . هرصع يف ةلوادتملا ( ضئارفلاو ربجلاو باسحلا يف ةصاخو ) ةيضايرلا فراعملا نع ةلصفمو

 , 48 ص « ...١ ةيقيرفإب تايضايرلا يفداه ةديمح رظنا 2ةهد)

 .89ا/ ص . ةمدقملا )601١(

 : رظنأ ؛ةيسلدنأ ةلئاع نم كلذك ردحني يشكارملا ءانبلا ىبأ نأ ظحالملا (0؟)
 معانا 00عام" اعد معاداتممو ةماعاععاسءالمم مانع !'"ةةرحدعمع تأ "ام عتعم هس اعلام هأ 017 عم" ذم 181.4, 1971 - 1,1

127 

 . يضايرلا هجاتئابو هتايحب نيثاحبو ءاملع ةدع متها دقلو . يداصلقلا يشرقلا يلع نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ (0)

 1١5١-1427. ص 1... ةيقيرفإب تايضايرلا ٠ يفداه ةديمح كلذ نع رظنا

 .اوالا ةيسنوتلا ةعماجلا تايلوح «١ سنو ؛ يداصلفقلا ؛4 يسنوت يسلدنأ يضاير اعد (65)

 . 157 ص ؛« ... ةيقيرفإب تايضايرلا ؛ يفداه ةديمح رظنا « تايضايرلا ىف اباتك ١١ نم رثكأ فلأ دقل (00)
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 ف يو وود جك ناو كلو قت ظوز هنلوو تالا بع اان بج موو طع ةيملعلا ةايحلا يف سلدنألا ييضاير ةمهاسم

 تحبصأو سيردتلا يف تدمتعاو سنوتب سرادملا فلتخمب يداصلقلا تافلؤم ترشتنا دقلو

 197 يناسا اعجرم

 : ةمئاخ

 ءاملع ريثأتف « اذه مغرو « نكلو سلدنألاب هتغلب يذلا ىوتسملا سفن ةيقيرفإب تايضايرلا غلبت مل

 مولعلا تبطقتسا ذإ ؛ ةيوناث ةجرد ىلإ تارتفلا ضعب ىف ىندتو ًازراب نكي مل ةيقيرفإ ىلع سلدنألا
 . ةيبلغألا ةرامإلا دهع يف اًساسأ اذه ناكو ناوريقلا ىلإ سلدنألا نم نيمداقلا بلغأ مامتها ةيهقفلا
 يأ ركذت ال انيدل ةرفوتملا رداصملا نكلو تايضاير ءاملع دجو نيمداقلا ءالؤه نيب نم هنأ انيسنيال اذهو

 . ناديملا اذه ىف تامولعملاب ةحيحش « رداصملا هذهو ١ يملعلا مهطاشن نع ءيش

 . ناوريقلا ييضاير ةطشنأ ىف احضاو ناك « يادسح عم

 مث سلدنألاب ملعت يذلا يضايرلا ملاعلا اذه تلصلا يبأ ةيصخشب ىجاهنصلا مكحلا دهع زاتماو

 يبأ ريثأت نأ ديكألا نمو ءاهب ةيملعلا ةايحلا طيشنت ىف مهاسي ةيدهملاب رقتسي نأ لبق رصمب ةدم ثكم
 نم انئكمي ال ةرتفلا هذه لوح ةيملعلا تايطعملاو رداصملا بايغ نكلو امهم ناك ىسلدنألا تلصلا
 . مكح يأ ميدقت

 نمو « ةيئاهن ةفصب اورقتسا ثيح « يصفحلا دهعلا ىف سنوت ىلإ سلدنألا نم ءاملع ةدع رجاهو

 ريثأت نكلو صخأ ةفصب تايضايرلا راشتنا يفو ةماع ةفصب ةيملعلا ةايحلا ءارثإ يف اومهاس مهنأ دكؤملا
 اهتزاجوو ءالؤه فيلأت ةلوهس ىلإ كلذ دوعي امبرلو ٠ مهأ ناك طسوألاو ىصقألا برغملا ييضاير
 انوعدي ام وهو . ةيسلدنأ فيلآت نم اهلج يف ةسبتقم « باسحلا لامعأ صيلخت » ةصاخو فيلآتلا هذهو

 اهفعض طاقنو اهتوق طاقن راهظإل ةيقيرفإو سلدنألا نيب ةيضايرلا ةقالعلا ةسارد يف قمعتلا ةرورض ىلإ
 ةلوادتم تناك يتلا ةيضايرلا بتكلا ىوتحم ةنراقمو دعب سردت مل رداصم نع ثحبلا لالخ نم كلذو
 . ةيقيرفإو سلدنألا نم لكب كاذنآ

 ليلد وهو ؛ يداصلقلا تافلؤم نم تاطوطخملا نم ديدع ىلع ةصاخلا تابتكملاو سنوتب ةينطولا ةبتكملا يوتحتت 0)
 :اهراشتلا ىلع



 تارامتما 1 تانبرتللا نسور سقدلالا»“ موون ع ا و حا

 عجارملاو رداصملا

 : ةيبرعلا رداصملا

 : يدادغبلا اشاب ليعامسإ

 ةبتكم « دادغب « نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك ىلع ليذلا يف نونكملا حاضيإ

 .نآزج « م 1940 « ىنثملا

 : يعاضقلا ركب يبأ نب هللا دبع وبا ءرابآلا نبا

 .ما1157' «سنؤم نيسح رشن : ةرهاقلا « ءاريسلا ةلحلا

 : يجررخلا يدعسلا سنوي نب ةفيلخ نب مساقلا نب دمحا سابعلا ىبا نيدلا قفوم « ةعبيصأ يبأ نبا

 ةبتكم راد :تدوريب ءاضر رازن روتكدلا قيفحتو حرش ش0 ءابطألا تاقبط يف ءابنألا نويع

 .ما606 «ةايحلا

 : يناوريقلا ينيعرلا مساقلا ىبا نب دمحم هللا دبع وبا « رانيد يبأ نبا

 « ةقيتعلا ةبتكملا : سنوت « مامش دمحم قيقحت «٠ سنوتو ايقيرفأ رابخأ ىف سنؤملا

 .ها1ا/

 : كلملا دبع نب فلخ مساقلا وبأ ١ لاوكشب نبا

 .م 1975« ةمجرتلا و فيلأتلل ةيرصملا رادلا : ةرهاقلا « ةلصلا

 : يدزألا نامثع دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ 2 ءانبلا نبا

 تاروشنم «سنوت وتس خش دحيم هاشم الو ةييطع ولو كيتون «باسحلا لامعأ صيخلت

 .م ١959  ةيسنوتلا ةعماجلا

 : دمحم هللا دبع وبأ « ينشخلا دسأ نب ثراح نبا

 . م977١ 2 ةمجرتلاو فيلأتلل ةيرصملا رادلا : ةرهاقلا « ةبطرق ةاضق -

 اه 3و « ينيسحلا راطعلا تزع رشن : سنوت « ناوريقلا ءاملعو ةبطرق ةاضق 2

 الا



 هك نما جب ةمدر نول مدق دوال كس ستاد ماا هاستا وكلا ةيملعلا ةايحلا يف سلدنألا ييضاير ةمهاسم

 : نيدلا ناسل « بيطخلا نبا

 :ةرهاقلا « نانع هللا دبع دمحم هيشاوحو هتمدقم عضوو هققح « ةطانرغ رابخأ يف ةطاحإلا

 . تادلجم 5 « م191/17 « ىجناخلا ةبتكم

 : نمحرلا دبع «نودلخ نبا

 .م١951١ « رشنلاو ةعابطلل ينانبللا باتكلا رادو ةسردملا ةبتكم : توريب , ةمدقملا

 : ىسوم نب يلع« ديعس نبا

 . فراعملا راد : ةرهاقلا ء« فيض يقوش . ت « برغملا ىلح يف برغملا

 : ىشكارملا ىراذع نبا

 « لاسنفورب .1. « نالوك . س . ج قيقحت « برغملاو سلدنألا رابخأ يف برغملا نايبلا

 . م1941 « باتكلل ةيرصملا رادلا : توريب

 : يرامعيلا دمحم نب يلع نب ميهاربا نيدلا ناهرب ؛نوحرف نبا

 . ه١161١ : ةرهاقلا «ىلوا ةعبط . نورقش نب مالسلا دبع نب سابع رشن «بهذملا حابيدلا

 : يدزالا فسوي نب دمحم نب هللا دبع ديلولا وبأ ٠ ىضرفلا نبا
 .ىنيسحلا راطعلا تزع رشن « سلدنألاب ملعلل ةاورلاو ءاملعلا خيرات

 : يسانكملا دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ « ىضاقلا نبا

 ؛ثارتلا راد «ةرهاقلا« رونلا وبأ ىدمحألا دمحم قيقحت « لاجرلا ءامسأ ىف لاجحلا ةرد

 .ءازجا# ءما91 ةقيحلا بعلا ؟ نقرب

 : ينيطنسقلا بيطخلا نب يلع نب نسح نب دمحأ سابعلا وبأ لفنق نبا

 «عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل يراجتلا بتكملا : توريب ©« ضهيون لداع قيقحت «تايفولا

 0 ا١ةالا

 ةماقتمالا فلم ةرهاقلا# تنروللا

 7و



 تاءاطعلاو تاسبلقتلا نم نورق 9 سلدنألا دا دامه وماو ناقد هيما ةكرقو هدي رك هاما ناد نا هعدب < و دع نق اما ذو عزنا عاج تا غأع

 : ريبزلا نب دمحأ رفعج وبا

 : طايخ ةبتكم : توريب « ةلصلا ةلص

 : يناوريقلا ميمت نب دمحأ نب دمحم « برعلا وبأ

 رادلا : سنوت يفايلا نسح معنو يباشلا يلع قيقحتو ميدقت ؛ سنوتو ةيقيرفأ ءاملع تاقبط

 .ما48 )2 رشنلل ةيسنوتلا

 : تيقا دمحم نب رمع نب دمحأ نب دمحأ نب دمحأ سابعلا وبأ ؛ يتكبتلا اباب

 «ةرهاقلا «ىلوأ ةعبط . نورقش نب مالسلا دبع نب سابع رشن « جابيدلا زيرطتب جاهتبالا لين

 . ها"6ه١

 : دمحأ نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ «ىناجتلا

 .(م1988 «ةيمسرلا ةعبطملا : سنوت « باهولا دبع ينسح نسح اهل مدق « يناجتلا ةلحر

 : هللا دبع نب ىفطصم « ةفيلخ يجاح

 . نادلجم م١194 « ىنثملا ةبتكم :دادغب «نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك

 : يراصنألا هللا دبع نب دمحم نب نمحرلا دبع « غابدلا

 «يخرنتلا يجان نب ىسيع نب مساق مساقلا يبأ لييذت « ناوريقلا لهأ ةفرعم يف ناميإلا ملاعم

 .ءازجأ ؛ ءه ١75١ « ةيسنرتلا ةيبرعلا ةعبطملا : سنوت

 : ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ ١ ينيجردلا

 .ثعبلا ةعبطم : رئازجلا« ةنيطنسق « يآلط ميهاربإ هقتح « برغملاب خئاشملا تاقبط

 : يراصنالا دمحم هللا دبع وبا 2 عاصرلا

 ةقيتعلا ةبتكملا : سنوت « يبانعلا دمحم قيلعتو قيقحت د عاصرلا تسرهف

 : دمحأ نب مساقلا وبأ يضاقلا « يسلدنألا دعاص

 . ةداعسلا ةعبطم : ةرهاقلا؛« ممألا تاقبط

 د7



 و وا ف ل ا ةيملعلا ةايحلا يف سلدنألا ييضاير ةمهاسم

 : هللادبع نب دمحأ نب دمحأ سابعلا وبأ ينيربغلا

 .ةيبلاعثلا ةعبطملا : رئازجلا « ةياجبب ةعباسلا ةثاملا ىف ءاملعلا نم فرع نميف ةياردلا ناونع

 .ماو1

 : ىتبسلا ضايع نب ىسوم نب « ضايع يضاقلا

 . ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو : طابرلا

 : يلع نسحلا وبأ , يداصلقلا

 «عيزوتلل ةيسنوتلا ةكرشلا :سنوت « نافجألا وبأ دمحم قيقحتو ةسارد « يداصلقلا ةلحر

 .ماو

 : دمحم نب هللا دبع ركب وبأ ٠ يكلاملا

 : توريب ؛« يوطملا يسورعلا دمحم ةعجارم شوكبلا ريشب قيقحت )2 سروفنلا ضاير

 : ةيبرعلاعجارملا

 : رابور « كيفشنرب

 ةيبرعلا ىلإ هلقن « م ١5 نرقلا ةياهن ىلإ ١١ نرقلا نم يصفحلا دهعلا يف ةيقيرفا خيرات
 . نآزج «م1984 « يمالسإلا برغلا راد : توريب « يلحاسلا يدامح

 : بيبحلا ١ يناحنجلا

 .رشنلل ةيسنوتلا رادلا 8 سنوت) «برغملا يف ةيمالسإلا ةراضحلا راهدزا روصع ربع ناوريقلا

 .(ما14

 : باهولا دبع ينسح نسح

 . ءازجأ ٠" م1917 « رانملا ةبتكم :سنوت« ةيسنوتلا ةيقيرفاب ةيبرعلا ةراضحلا نع تاقرو

/ 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 0 ار جال كد داو دق ال يدا ضير هاو حام ماعم هج يه ابابا هو مل اق ناو و

 : ىفداه ةديمح

 «ثحبلا ىف ةءافكلا ةداهش لينل ثحب « ةبرج : ىطسولا نورقلا لالخ ةيقيرفإب تايضايرلا

 .ةنوقرم ةخسن « سنوت « ةيناسنإلا مولعلاو بادآلا ةيلك

 : هللا دبع يلع « عافدلا

 راد : توريب 2« ىقوش لالج قيلعتو بيرعت 3 تايضايرلا يف نيملسملا ءاملع ماهسإ

 .ما١54 «قورشلا

 : نيدلا ريخ « يلكرزلا
 . ةثلاثلا ةعبطلا « مالعألا

 : ميلس دمحا « ناديعس

 ةعبط «ةيبرعلا ربجلا بتك مهأل قيقحت عم ةئراقم ةسارد « يبرعلا ملاعلا يف ربجلا ملع خيرات

 (م 19420 « بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا تيوكلا « ىلوأ

 : دمحم « يسيوس

 ةدحو ١ نع ةرداص ةنوقرم ةخسن . برغلا ىلإ ةيمالسإلا ةراضحلاو ةيبرعلا مولعلا لاقتنا -

 .ما06 « ةمكحلا تيب : سنوت

 1917/7 ةيسنوتلا ةعماجلا تايلوح « سنون « يداصلقلا : يسنوت يسلدنأ يضاير ملاع-

 : لمحم ' يبلاطلا

 .م1974١ « ةيمسرلا ةعبطملا : سنوت « ضايع يضاقلا كرادم نم ةجرختسم ةيبلغأ مجارت -

 ةنس 7 111« سنوت تاسرك سنوت « يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف سلدنألاو ةيقيرفأ نيب تاقالعلا

 .44 !1١١ ص( م1910

 : ناقوط ظفاح يردق

 . قورشلا راد : توريب ٠ كلفلاو تايضايرلا ىف ىملعلا برعلا ثارت



 ا ا ا هم و ا قاب ال إلا باج ول د ا دا نم ةيملعلا ةايحلا يف سلدنألا ييضاير ةمهاسم

 : ةيبنجالا عجا رملا

 4 . ةطقلادعط تعد. طز ءططقلل.

 لععمرب عرتاع لكبم ةعتأ مهاطقس هونغ 0'هل طققددم : 1ع !اندعآ لد !اعمهتنتل, اص 11

 83142 طفط شعم 14, 1987 , 2ظط . 147 - 158 .

 1 . 80ان52358

 19 الع 11(عيهتتع عم 2)16301 50ان5 16د 2لقلعقر طانصأك, 3. 1" . 2 . , 2

 1" . 123ءلت1 301مل

 آع هقلتكاأ 1210 ولن ط2 عطتعأر, 1"اننقأن, 0.

 م4 . 12] ءططقتل.
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 : رئازجلاب ةيسلدنألا ةبرجتلا
 اهتئاكَم هه ةسلدنالا ةياجب ةسردف

 طسوألا برغملاب ةيفاقثلا ةايحلا يف
 (ما1 ١؟١/هال.5 قز

 ىنوديعس نيدلا رصان : روتكدلا





 تاءاطعلاو تابلقتلا نم ثورق 8 سلدنألا ندد د م حف هك مط دك د ط د دادس اراد هر ل د د دام هدام نوم ومال هس

 : رئازجلاب ةيسلدنألا ةبرجتلا

 طسوألا برغملاب ةيفاقثلا ةايحلا يف

 (ما)ل ا /هال-١ق)

 (*!ينوديعس دولوم نيدلا رصان :روتكدلا

 ثحبلا صلختسم

 ءاهتناو يمالسإلا دهعلا ةليط يبرعلا برغملاب ةيفاقثلا ةايحلا ىلع غلاب ريثأت نييسلدنألل ناك دقل
 ناك ةيملع ٌركارم برغملا مصاوع ىلإ سلدنألا ءاملع ةرجه لعفب تنوّككت دقو . ةينامثعلا ةرتفلاب

 سنوت لثم برغملا رضاوحل يفاقثلا طاشنلا ناك ثيح « عادبإلاو ةدايرلا رود اهيف ىسلدنألا رصنعلل

 يملعلا جاتنإلاو يركفلا ماهسإلل ًارارمتسا ةياجبو رئازجلاو ناسملتو سافو شكارمو ناوريقلاو

 . ةيريبيألا ةريزجلا هبشب ةيبيلصلا بورحلا لعفب ثاثتجالاو ةرصاحملل ضّرعت يذلا يسلدنألا

 ىتلا ةياجب ةسردم ىبرعلا برغملاب ةيسلدنألا ةيركفلا سرادملاو ةيفاقثلا زكارملا ةعيلط ىف تناك

 اهلوانت ىلإ انعفد ام اذهو « يسلدنألا ثارتلا لاجم يف نيثحابلا بلغأ مامتهاب اهتيمهأ عم ظحت مل

 . زيمتملا يراضحلا اهماهسإ ىلإ ضرعتلاو

 11115 ملل خ1[ 5141/1 8221111107101 1/1 خ4

 '11118 110111ان 11015 017 111158 81114 5011001 011

 1011-0001 ]1113 117 1115 0181111 61-ه 38

 (6 -7 ذ.12/.1 - 13 ةءام))

 8ا

 آن. 21256600106 530 0ادطخ

115 ) 

 ممل ه1 ندا دمك ط20 2 نعمعهم0لمانق املس عممع هد اطع ءناضتتمل اع ص اطع خنوط 312 عطتعأام

 اطتخمد عطممأ اطغع [آدا1وصتع معم100 ةقل كتعل لان1128 اطع 0010 قل هاه. ثم 2 ؟عوانلا 0 اع

 است عموماتمات ه1 مصلهل دكاحقم ةءطمادتنم ام طع 812 عطتعاأ ءةمااقلك, اطع ثكصل هل نداقص ةلعاطعلا

 . رئازجلا ةعماج « خيراتلا دهعم « ثيدحلا خيراتلا ذاتسأ ؛ ةلودلا هاروتكد (*)
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 11 ا بة طا كد كر ا الم ها تا 3 ا ةيسلدنألاةياجبةس سردم

 مازن مل د ماممععتتمع ةمل هتعدتلالع 01 ذم ةءعماتكع ةانمهعطم]لو, ةك اطع كنآهنسمل ةعاناأ اون 0غ

 دنع هعراعتت ةك ةلانمتكر, فتعمل, 14 2لععوطب, عت, 11هصععم, ىلونعتك ةمل 80انوزع (8زوةنق)

 روك 2 ءمماتمساتةهملمم ه1 طع اماعا1ععانقل ءمداعطسا6تممك, ةقل ةءاعماتكتع ةعطتغا نط عاتاق 02

 ما- خم لد]1نك, هطتعط هلع دانطز ةعاعل (0 طق فمدتطعلا ةل هدكاقتن عطاق همهكعوانعللا اننمص طع

 ءطتسمأتمتت 1ععمتب عاتب 0 طع 1طءتقم معلقات

 ذا طع ؟ةسوعانقتل 04 طع ةملدلس تقم ءتاكنعلل هعداتنعد ةصل ةهاع]] ععانقل ةعطوماو ص لع

 ةمحوط 84ةمطععا ه5 طع ةعطمم] ه2 8ءزوتم, ؟طتعط اصكمأاع هل لاك اصمهءاممععر طقف هه 0زنعل

 انزع جئاعماتمم هدد طخموأ ؟ءطمامم 0 ةكملقتسك طعتتمعع. ؟طتك اذ تبطقغ طقم اتصمعال عل نك م

 لعل اغط 8عزدتم ةتل زاك ععمالأاالع ءلالأ112200221 3 طا

 1طتق مهم ىبز11 ةعاعمطمأ غ0 ةانتالعإل اطع هأتعانتكأقهءعذ اطقأ 220 8ءزدنق 22 عانال ع غ0

 مما1قعتجع فملهلت نذدس ةءطماقمو 208 متون مانم». 1غ تبأ11 لعاتمع طع ةمععتال طقم و عاعتمانعك هأ

 اطنك فصل د105135 5001 115



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم دورق : سلدنألا 2 ا دام د ود اطل 5 دق را ا 2 23

 ق ) ىلوألا ةيمالسإلا ةرتفلا ةليط ىبرعلا برغملاب ةيفاقثلا ةايحلا ىف غلاب ريثأت نييسلدنألل ناك دقل
 لعفب تنوكت دقو (م1-7١19 /ه ١١-17 ف)) ةثيدحلا روصعلا ءانثأ ىتحو «(م 8-1١ /ه١٠1-؟

 لماعو ةدايرلا رود اهيف ىسلدنألا رصنعلل ناك ةيملع زكارم برغملا مصاوع ىلإ نييسلدنألا ةرجه
 سافو سنوتو ناوريقلا لثم برغملا رضاوحل يملعلا عاعشالاو يفاقثلا طاشنلا ناكف « عادبإلا

 ضرعت يذلا . يسلدنألا يملعلا جاتنلاو يركفلا ماهسإلل ارارمتسا رئازجلاو ناسملتو ةياجبو شكارمو

 نم (16عم>0د8[15) «اتسيكنوكيرلا ١ ينارصنلا دادرتسالا ةكرحب ىمسي ام لعفب ثاثتجالاو ةرصاحملل

 . ةيريبيألا ةريزجلا هبشب يلصألا هنطوم

 تبعل ىتلا ةياجب ةسردم ىبرعلا برغملاب ةيسلدنألا ةيركفلا سرادملاو زكارملا ةعيلط يف تناكو

 رشع: كلاقلاو ربكم يلاقلا) ةرجولل غباسلاو سداسلا قيلرقلا يف ةيرقحلا ةيفاقثلا ةايحتلا يف امهم ارو
 انعفد ام اذهو « يسلدنألا ثارتلا لاجم يف نيثحابلا بلغأ مامتهاب اهتيمهأ عم ظحت ملو « (يداليملا

 . زيمتملا يملعلا اهئاطعو ينفلا يراضحلا اهماهساب فيرعتلا يف المأ ضرعلا اذه يف اهلوانت ىلإ

 برغملاب يسلدنأ يملع عاعشا زكرم اهلعج ىلع دعاسو ةيملعلا ةياجب ةناكم ديكأت ىلع لمع دقل
 :اهنم ةدع لماوع طسوألا

 ١ - ةياروق لبج ردحنم ىلع عقت يهف « ةيعيبطلا ةناصحلا ثيح نم زيمتملا ةياجب عقوم )1٠٠١م(

 قلطنمو ماموصلا رهن بصي ثيح اهنم بيرقلا لهسلا ىف مكحتلاب اهل حمسيو « نيمجاهملا اهنع دري
 :ىردبعلا لوق بسح ىهف « لئابقلا لابجو ماموصلا يداو ربع لخادلا ىلإ ةيدؤملا ةيربلا قرطلا

 امهب ةنصحتم ةعيلطلا فارشإ امهيلع ةفرشم ؛ رحبو رهنب ةعوطقم ؛ رعو لبج حفس لفسأ يف ةعوضوم»
 طسوتملا عقوملا نأ نع ًالضف .'١"براض وأ نعاطل اهيف عستم الو براحمل اهيف حمطم الف , ةعينم

 لحاوس عم ةرشابم لاصتا ةطقنو ةيبوروالا لحاوسلل ةلباقم اهلعج يرئازجلا لحاسلا ىلع ةياجبل

 ةينادو ةيسنلبو ةشوطرط لثم سلدنألا قرش ئفارمب ةيمالسإلا روصعلا ةليط تطبترا دقف « سلدنألا

 نيدحوملا ةلود ماسقنا دعب سلدنألا ىلع ينارصنلا طغضلا دايدزا عم تحبصأو «ةيرملأو ةنجاطرقو

 قرشملا راطقأل .

 )١( ةيبرغملا ةلحرلا ) قرشملا دالب ىلإ ةلحرلا ربخ ىف قرطملا رظانلا هيلإ امس ام ء دمحم « ىشماحلا ىردبعلا ( «
 . 717 ص ١950((  ةنيطنسق ) ءودج نب دمحأ رشنو قيقحت
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 اك يوي جذي ةيدعدد ا طلو لع اجو و ان ونقد فقط ةيسلدنلألاةياساجبةسردم

 نم ةيبونجلاو ةيقرشلا سلدنألا ميلاقأل الئامم اهميلقإ نوك ةياجب عقوم ةيمهأ نم داز اممو اذه

 ةرجهلا ىف نييسلدنألا نم ديدعلا بغر امم « يتابنلا ءاطغلا ةفاثكو خانملا لادتعاو ةبرتلا ةبوصخن ثيح

 باقعلا ةكرعم يف نيدحوملا ةميزه رثإ مهدالبل ىراصنلا حايتجال مهضرعت دعب اهب رارقتسالاو اهيلإ
 يديأ يف سلدنألاب ىربكلا ةيمالسإلا رضاوحلا طوقسو (م1511 /ه 50 9) (آ.ه5 3085[2 لع 101058)

 .(م558١1 /ه 5545) ةيليبشإو ( ما /اه 515) ةيسنلبو (م 1715 /ه 517 ةبطرق ) ىراصنلا

 دعب « نييدامحلا ةلودل ةمصاع تحبصأ نأ ذنم كلذو « '7طسوألا برغملا ةدعاق ةياجب نوك -"

 ,م57١1 /ه54057 ماع (531036) ةميدقلا ىادلاص بئارخ ناكم يدامحلا سانلع نب رصانلا اهطتخا نأ
 /مهة١5 ماع دامح ىنب ةعلق نم ةيدامحلا ةلودلا نيواود عم يدامحلا روصنملا هفلخ اهيلإ لقتناو

 لاجر اهب رقتساو « نوميمأ رصقو مجنلا رصقو ؤلؤللا رصق اهنم روصق ةدع اهب تينبف ء. م4
 سيداب مهو دامح- ينب كولم نم هئافلخ دهعو .هدهع ىلع ملعلا ةبلطو راجتلا اهدصقو ءاملعلاو ةلودلا

 ددع حبصأو ةياروق لبجل ةيذاحملا ايلعلا تاهجلا غلب ىتح ةياجب نارمع عسوتف . ىيحبو زيزعلاو

 «ًادجسم نوعبسو نانثا اهب رشتني يح نيرشعو دحاو ىلع عزوتت لزنم فلأ نيرشعو ةعبرأب ردقي اهلزانم
 تامامحلاو ةساردلا نكامأ نم ريبك ددع اهبو « يريمألا ةبصقلا دجسمو مظعألا عماجلا اهتمدقم يف

 نويسمأ) باوبأ ةدع قيرط نع اهجراخب لصتتو « ةيلاعلاراوسألا اهب طيحت « قاوسألاو تاناخلاو

 اهنم برقلابو « نفسلا ةناسرتو ىسرملا دجوي ةياجب نم لفسألا ىلإو « ( دونبلاو زوللاو ىسرملاو

 (”ةبصقلاو يسدقملاو رحبلا بابو حبذملا ضابرأ تاهزتنم اهنم رهتشا يتلا صوحفلاو ضابرألا
 :ت ) ىبرغملا ديعس نبا هفصو دقو ؛ عيفرلاو عيدبلا قئادح هب فحت ماموصلا رهن اهنم برقلابو

 هيف جرفتيو تاهزتنملاو نيتاسبلا هيئطاش ىلع . نسحلا نم ةياهن يف هنإ :١ هلوقب 05 / هامه

 راثم « ةيرصانلا ( ةياجب تلعج ةينارمعلا تآشنملاو ةيعيبطلا تافصاوملا هذه لك (؛) « بكارملا باحصأ

 : هلوقب (ه١'9 /مها'ال :ت ) ىلقصلا سيدمح نبا رعاشلا اهب داشأ دقف ؛ ءابدألا باجعإ

 : لا ص 3 (مم0 «رئازجلا ) . .ىفلوس . ش رشن 3 نادلبلا ميوقت - ٠ ةهامح بحاص 3 ءادفلا وبأ 0

 « ةيناثلا ةعبطلا « ىبرعلا ليعامسإ قيلعتو قيقحت « ةيفارغجلا باتك ؛ ىلع نسحلا وبأ برغملا ديعس نبأ -
 ١47. ص ؛(م 1485 «رئازجلا)

 .م19175. (15) ددع رئازجلا , ةلاصألا ةلجم « ةياجب خيرات لوح صاخ ددع (؟)
 - ظمتمقهطلالاع 1. ام 8عيطتتع هرتعماملع ةمارق امد 1[1هقامعق مديتق 1940 , "11 , مم 377

 - ]عمد 1 "مكتعوتم , 2ءوعمما هن لع 1"ةقتوبع , مان, همانانعلاع علتغمسم انقلانأأا مدت خ. ظروفنا هتك, مدتتق 1956, 111, مرد
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 - 84درعقلم 0 . , طللز هزم , زم ءمعزءاممملتع لع 1"1هامس 111 ممم 1240 . 1241

 : . ١57 ص . هسفن ردصملا « ىبرغملا ديعس نبا (5)

 م



 تاءاطعلاو تابلاقتلا نرسم نورق : سئلدنألا 1 ا ع ل نو داق ندمت 8 وو نا

 ارومعم هتيب كدجب ىحضأ يذلا كيدان كلملا رصقب رمعاو

 اروكذمهدنعاًئيشناكام ءهنسح لبوق ناويإلاب نأ ول

 اهذختا ىذلا (يرجهلا عباسلا نرقلا لئاوأ يفوت ) ىنيطنسقلا نوقفلا نب نسحلا اهنساحمب ىّتغتو

 : هلوقب هل رقم

 دلباهلكمنآامةيرصانئلاف امّهماشودادغب و قارعلا عد

 دكنلاو مهلااهتع ناب حراسم هبنويعلل جومورحبوُرب

 دلولاو لهألا اهيف دلخلا ةنج لق 2فصن اذ تنك نإ اهفصو ابلاطاي

 (ما١5١5-6١١؟ /ه 82-558 55) ةيدحوملا ةلودلا دهع ىلع اهتناكم ىلع ةياجب ةظفاحم #1

 ةمصاعلاو (رئازجلا) طسوألا برغملا دالبب نيدحوملا ةدعاق تناك دقف « نييصفحلا ةطلس تحتو

 سنوت ةنيدم دعب ةيناث ةجرد يف يتأت يهف ,ء(م1015- /ه 57574-4147) نييصفحلل ةيناثلا

 اذهو « سلدنألاب : ةرشابم اهطابتراو ةيعيبطلا اهتناصحو ةيداصتقالا اهتايناكمإ ثيح نم اهيلع قوفتتو
 ةياجب يلوي (م1717/8-1159 /ه 770-541) لوألا ىيحي ايركز وبأ ةيصفحلا ةلودلا سسؤم لعج ام

 دهع ىلع اميس ال سنوت ةرضاح سفانت تحبصأ ىتح اهب ملعلا رشتناو اهنارمع عسوتف ؛ ةريبك ةيانع
 (ما111/0/-1544 /اه5ا/0 )/5851  هللاب رصنتسملا دمحم مهو « لئاوألا نييصفحلا نيطالسلا

 /ه 7417 )71/8  ميهاربإ قاحسإ وبأو (م111/4- ١؟1// / ه "17/8 51/0 ) هللاب قئاولا ىيحيو

 نم مكحت ةياجب تحبصأف ء(م 4-1590 /ه1945 57417 ) رصنتسملا رمعو (م1188-4

 . يصفحلا شرعلا يلوتل حشرملا دهعلا يلو فرط

 تناك يتلا ةقيرعلا رسألا دوفن نم اودحف « يسلدنألا رصنعلا ىلع ةياجبب 2" نييصفحلا ةالو دمتعا

 ةالولا ةرصانم كلذ ىلع دعاس دقو « ةياجب يحاونب ةيلبجلا لئابقلاب ةلص وأ نيدحوملا عم ةقباس اهل

 ةلودلا روهظ لبق ام ىلإ نييصفحلاب نييسلدنألا ةلص دوعتو اذه. يسلدنألا رصنعلل نييصفحلا

 قوسلدرال از ةققرا الجم ةلودلا يفرم ع سطس ىإ نيله رلا ده قو ابرك ىلا ناك نقف :: ةيمقحلا

 دايدزا ىلإ كلذ ىدأ دقو نيدحوملا لبق نم سلدنألا برغ ىلع اًيلوتمو ةيليبشإل اًمكاح ناك نأ ذنم

 طالبلاب نييسلدنألا ةدئافل ةساسحلا ةلودلا زكارم نع نيدحوملا ةعامج شامكناو يسلدنألا ذوفنلا

 . ١8 ص «.قباسلا ردصملا , يردبعلا )0(
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 0 ا ةيسسلدنألا ةياجب ةسردم

 ماهم نم ىتاتنهلا دمحم يبأ نب دمحم نيدحوملا ةخيشم مدقم دعبأ نأ دعب ةياجبو سنوتب يصفحلا

 نبا كلذ ىلإ راشأ دقو « نبيسلدنألا حانج ميعز نسحلا يبأ نب دمحم ةناكم ىلوتو ةلودلا نوؤش رييست

 نيدحوملا اورثاك ادنج بّترو ًالاجر ( نييسلدنألا ىأ) مهنم عنطصا دقو ايركز ابأ نإ » : هلوقب نودلخ

 .(3) «ةلودلا يف مهزكارم يف مهومحازو

 نرقلا يف نييصفحلا نيطالسلا نم هئافلخ ىدل اًديلقت حبصأو رصنتسملا دهع ىف كلذ دّكأتو
 لاجر اوحبصأف مهتناكم معدو نييسلدنألا دوفن ىف داز امم « ( يداليملا رشع ثلاثلا ١ يرجهلا عباسلا

 ةيميلعتلاو ةينيدلا بصانملا اوركتحاو ( ةرازولا ) ةباجحلا ةطخب اودبتساف « نيواودلا لامعو طالبلا

 . مهبيصن نم نايحألا بلغأ يف يرادإلا فيظولا ناكو « ايلعلا

 سنوتب ةيصفحلا ةلودلا رومأ ىلوتم يسلدنألا ريبحلا نبا نسحلا وبأ ثعب « هللاب قئاولا دهع ىفف
 يذلا سراف يبأ هنبال ةباجحلا ىلوت 5 ىبأ مكح ءانثأو ةياجبب ةباجحلا بصنم لغشل يلعلا ابأ هاعنأ

 , ( نودلخ نب نمحرلا دبع خرؤملا دج) يليبشإلا ركب يبأ نب دمحم نب دمحم ةياجب ىلع اريمأ ناك

 « ىرمعيلا سائلا ديس نب ديعس نب ركب ىبأ يسلدنألا ملاعلا انبا لمع قاحسإ نب سراف يبأ مكح ءانثأو

 (م1586 /ه 585 ) ةياجب ىلع قاحسإ يبأ نب ايركز يبأ ءاليتسا ىلع نسحلا وبأو دمحأ : امهو

 يبأ هريمأ نع ةباين اهب دادبتسالاو ةياجب رومأ ىلوتي نأ نسحلا يبأل حمس امم « اهب ةلقتسم ةرامإ ةماقإو

 امدنعو (")« اًرسو اًناكم هبحاص نم برقأو ةسائر ناك ام مظعأ » : نودلخ نبا لوق بسح ناكف « ايركز

 نبا هركذ يذلاوهو ةياجب ةباجح سانلا ديس نب نسحلا يبأ نب دمحم هنبا ىلوت (م141 /ه 590) ىفوت

 ىلع هذخأو ةياجبب رم امدنع « راصمألا بئارغ ىف راظنلا هفحت : هتلحر يف (م11786 /هالا/ 5 ) ةطوطب

 ربتعاو « سنوتب هتثرول اهب ىصوأ دق ناك يتلا رجحلا نب دمحم يسنوتلا رجاتلا ةكرت رداص امدنع هملظ

 . 0) «مهتالوو نيدحوملا لامع ملظ نم هتدهاش ام لوأ وه » :وه كلذ نأ

 ةرسأ دارفأ دحأ اهب دبتسا دقف ؛ نييسلدنألا يديأ نم ةياجب رومأ جرخت ملف اًدئاس عضولا اذه لظو

 115-٠١9 ) يبطاشلا يملسلا ركب يبأ نب بوقعي نمحرلا دبع وهو « يبطاشلا يملسلا رمع نب دمحم

 باتك بحاص نودلخ نب ىيحي يصفحلا هللا دبع يبأ دهع ىلع اهرومأ ىلوتو (م1716-17219 /ه

 نب نمحرلا دبع هاخأ مث م4 /ه )٠565 « داولا دبع ينب نم كولملا خيرات يف ةاورلا ةيغبلا

 . 5177-578 ص « ”ج (م ١967 توريب ) « ربخلاو أدتبملا ناويدو ربعلا ٠ نمحرلا دبع « نودلخ نبا (1)
 . ل6١ 7١4 ص . "ج , قباسلا ردصملا (0)

 5١, ص اج (م4 «توريب) « ىناتكلا
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق سلدنألا كاف در من004 ل نبني 2 طرف هد داداه 26 تاه هد ا رك

 /ها/55) « ... ربربلاو مجعلاو برعلا مايأ ىف ربخلاو أدتبملا ناويدو ربعلا ١ باتك فلؤم نودلخ
 ىلوتسا امدنع ةركسبي ينزم ينب ىلإ ءاجتلالاو ةياجب ةرداغم ىلإ ناخرؤملا ناذه رطضي نأ لبق (م05
 /ها/510/ ) اهب ةيسلدنألا ةعامجلا نم دييأتو ةنوعمب ةياجب ىلع ةنيطنسق ريمأ يصفحلا سابعلا وبأ

 , 22 (مال“

 ةيوبرتلا ماهملاو ينيدلا فيظوتلاو يرادإلا كلسلا يف نويسلدنألا اهلتحا ىتلا ةناكملا هذه نأ ىلع

 اوناك يذلا يملعلا ىوتسملاو اهيلع اونهرب يتلا ةءافكلا الول ةرسيتم نكت مل « ةياجبب ةرامإلا نوؤشو

 مهحلاصم ظفحيو مهنيب برقي ناك يذلا يعامتجالا نماضتلاو هب اوفرع يذلا صالخإلاو هيلع
 ةقبط نولّكشي مهلعج ام اذه لعلو « مهترجه راد يف دحاولا بسنلاو كرتشملا لصألاب ساسحإلاو
 رشع ثلاثلاو رشع يناثلا ) نييرجهلا عباسلاو سداسلا : نينرقلا يف يئاجبلا عمتجملا ىف ةزيمتم

 سانلا ةماع كولس ىلع قيمع ريثأتو ماكحلا ىدل ةوظح اهل ناكو سلدنألا ةعامجب تفرع (داليملل

 ام ىلع لمعلا لهأل ءارمألا ناكو داهتجا ىلع ( ةياجبب ) سانلا ناك ١ : هلوقب ينيربغلا هيلا راشأ ام اذهو

 ًايسلدنأ اعباط ةياجب تبستكا ثيحب ةيلاعفلاو ةوقلا نم نييسلدنألا ةعامج ريثأت ناك دقو ١2)«داريو قيلي

 يتلا ناسملت ىوس طسوألا برغملا دالبب كلذ يف اهلئامي ملو سلدنألا رضاوح نم تدع ىتح
 يف ةياجب عمتجمب اًحضاو يسلدنألا رثألا زرب دقو « نييسلدنألا نم ةريبك اًدادعأ ىرخألا يه تبطقتسا

 ةيلحملا ةجهللا ترصحئناف ؛ مهبطاخت ةغلو مهتشيعم برلسأو مهتايح ةقيرطو ناكسلا تاداع

 لعلو « تادرفملاب ةينغلا «تارابعلا ةفيطل« جراخملا ةقيقر ةيسلدنألا ةيبرعلل اهناكم كرتتل (ةيلئابقلا)
 ةقرو مهرشعم فطلو اهناكس قلخ ةثامد وه يصفحلا دهعلا ءانثأ يسلدنألا عبطتلا رهاظم حضوأ نم

 ةرجهلا نع هتسارد يف يبلاط دمحم لعج ام اذهو « ىقيسوملا قوذتل يرطفلا مهليمو مهروعش

 فيثكلا نييسلدنألا ناطيتسا نأ ىف كشي ال هنأب » : لوقلا ىلإ نييصفحلا دهع ىلع ةيقيرفا ىلإ ةيسلدنألا

 اذه لعلو (١١١«برطلا ىلإ اهفارصناو ىقيسرملاب اهفغش يف ةيليبشإ هبشت ةنيدم اهنم لعج يذلا وه ةياجبب
 فصي هلعجو (م1515 /ه 9؟١) يقيرفالا ويل ؛ نازولا نسحلا هابتنا راثأ ىذلا وه يسلدنألا رثألا

 حارفألا ميقيو ىقيسوملا ىطاعتي مهنم دحاو لكف ,برطلا يف مهتاقوأ نوفرصي ءافرظ سان» مهنأب نييئاجبلا

 . '10:طق دحأ ىلع برحلا اورهشي مل نيذلا مهنم نايعألا ةصاخو

 . 5-44! ص «, ىجنطلا تيواع نبا قيقحت « ( ربعلا باتك ةمتاخ ) فيرعتلا « نمحرلا دبع « نودلخ نبا )0

 نب دمحم قيقحت « ةياجبب ةعباسلا ةياملا ىف ءاملعلا نم فرع نميف ةياردلا ناونع « دمحأ سابعلا وبأ « ينيربغلا )٠١(
 . 86 ص ؛م١٠91١ «رئازجلا « بنش ىبأ

 )١١( ةلاصألا ةلجم « نييصفحلا مايأ ةيقيرفا ىلإ ةيسلدنألا ةيرجهلا ء دمحم « يبلاط . 7١ ) )19170ص ؛ 77 .
 [عمص 1 'ةقرتعمتم آ. هد . تأ, 111, 7 000

 مه



 كب د 3 لد د مد هرج 6133 دو وجاب دمر دو وت تعوم هدايا حرمك لا ف دقدل ةيسلدنألا ةياجبةسردم

 اهريثأت ةوقو اهكسامت لماع دوعي يئاجبلا طسولا تعبط يتلا نييسلدنألا ةعامج نأ ظحالي اممو

 ىدل ةعومسم ةملكو ةيبدأ ةناكمو يملع قوفت اهل ناك يتلا ةقومرملا ةيملعلا تايصخشلا ضعب ىلإ

 ةورثو ًاذوفن مهرثكأو ءاملعلا ردقأل ةخيشملا ةسائر تناك . سلدنألا ةخيشمب تفرع يتلاو ماكحلا

 , (ه 6 :ت ) يسنلبلا زرحم نب ركب وبأو (ه٠50 : ت ) نانجلا هللا دبع وبأ : لثم اهاجو

 يرمعيلا سانلا ديس نب ركب وبأو (ه1517) يليبشإلا جارسلا نباب فورعملا يراصنألا يلع نسحلاوبأو

 ءالؤه رود تناك دقف ؛ (ه199 : ت) يبطاشلا يناتكلا دمحم هللا دبع وبأو (ه109) يليبشإلا

 يف ةحراطملاو ةرظانملاو ةشقانملاو ةركاذملل سلدنألا ءاملع هيف عمتجي اًناكم نييسلدنألا مالعألا

 ءالؤه نم « مهتعامج مهي اميف ةروشملاو يأرلا لدابتو « ةيوغللاو ةيبدألا اياضقلاو ةيملعلا لئاسملا

 ع رهاز نب نامثع ابأو « مكح نب نامثع ابأو « رصن يبأ نب نسحلا ابأ -لاثملا ليبس ىلع  ركذن ءاملعلا

 .'"ههريغو يلولا مساقلا ابأو « لارطق نباو « حوتف نب نيسحلا ابأو « ةلطرب نب دمحم ابأو

 مدقت نأ سلدنألا ءاملع ةعامجل ةياجبب ةيسلدنألا ةيلاجلل زيمتملا يعامتجالا عضولا اذه حمس

 امم « برغملا دالبب ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا ريوطت يف ةيباجيإ ةكراشم اهل نوكت نأو « اًيلعف اماهسإ
 لا نمو ف: ةيح ةيسلدلالا ةدنعلا تيلاتنال او :قرطلا ققباو يشل تالا قا دل للمأت ىلع دعا

 ءاوس ةيلقعلاو ةيلقنلا مولعلا فلتخم يف فيناصت نم هتوتحا امب ةيسلدنألا ةيبرعلا ةبتكملا ىلع ةظفاحملا

 ةسردملل ماهسإ مهأ لعلو . ةيبطلاو ةيضايرلا فراعملاو بدألا نونف مأ هقفلا رومأب اهنم لصتي ام

 يف لثمتي ةماع طسوألا برغملاو ةصاخ ةياجبب ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا ريوطت يف ةيئاجبلا ةيسلدنألا

 ةيديلقتلا ةيبرخملا ةقيرطلا اوزواجتف ؟تامولغملا قلت بيلاتمآ مهزيرطتو ةسازدلا ةقيرط ديالجت
 يتلاو ةغللاو عرشلا مولع ئدابم ىلع عالطالاو ثيدحلا ةياورو نآرقلا ظيفحت ىلع اساسأ ةدمتعملا

 ىلإ 47 «نآرقلا ميلعت ىلع داصتقالا نادلاولا يف مهبهذم ١ : نأب ةبراقملا نع هلوقب نودلخ نبا اهركذ

 ةلئسألا ءاقلإو ريكفتلاو ثحبلل ةصاخ ةيمهأ يلوت امنإو ظفحلا ىلع طقف رصتقت ال ةروطتم بيلاسأ

 « نيلصحملا نم نوكي ىتح هنهذ يف تامولعملا خيسرتو بلاطلا ماهفإ فدهب ةركاذملاو ةرواحملاو

 ةياجب مالعأ ضعب هب موقي ناك ام جاتنتسالاو ليلحتلا ىلإ ليمت يتلا ةقيرطلا هذهب ذخألا دكؤي اممو
 يلع ابأو يشرقلا رمع نب دمحم هللا دبع ابأو يليبشإلا قحلا دبع دمحم ابأ نأ ركذ دقف « نييسلدنألا

 سيقما ةقوحت فداو كينارختلا يدع [:هققلار. ىلبلا ةسيعااتس نق ةرو ااا رئاك ينلونالا لايجحلا
 .230) ملعلا ةئيدمب توناحلا كلذ فرع ىتح كلذ ىلع نوبظاويو « ةياجبب

 . 148-159 , 0-1١-٠١8 ص « قباسلا ردصملا (1)
 .(١١١؟ص) . ةمدقملا « نودلخ نبا )١5(
 . 1١5-١ ص . ةياردلا ناونع )١١(
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم ثورق : سئلدنألا ومو ماد لا بداوه وم جط هاج# حاد هود درك خد هنا فدانا هاذ كامو قرح كل ا ت#

 / ه /01) يلبآلا ميهاربإ نب دمحأ ةياجبب سيردتلا ةقيرط اوددج نيذلا نييسلدنألا ءاملعلا نمو

 يصخشلا عفادلا بايغ دقتنا يلبآلا نإف «ةياجبب سيردتلل اهيف سلج ىتلا ةدملا رصق مغرف . م57

 هلعج ام اذهو « ةبراغملا اهب فرع يتلا صوصنلا ىلع قلطملا دامتعالاو ظفحلا يف ةغلابملاو ةساردلل

 ثامولعملاب «هألمي نأ ذاتسألا ىلع ءاعو بلاطلا نوربتعي اوناك نيذلا هرصع ءاملع بيلاسأ ىلع ظفحتي

 دسفأ امنإو :٠ يرّقملا نع يتكبمتلا اباب دمحأ نع ًالقن , لوقلا ىلإ بهذيو « مولعلا ىتش يف ةريزغلا
 .«سرادملا ناينب هبهذأ امن إو فيلاوتلا ةرثك ملعلا

 تلظ ثيداحألا دانسإ بيلاسأ نإف « ةصاخ ةيلقعلا مولعلل سيردتلا قرط ىف ديدجتلا اذه عمو

 ةشقانمو ثيدحلا جيرختو دنسلا حيحصتو ةياورلا ضرع يف عبتي ناكف « ميدقلا اهجهنم ىلع ةظفاحم

 ةءارقب ةبلطلا دحأ ةداع موقيف ؛ يديلقتلا بولسألا ةيهقفلا لئاسملاب ةلصتملا ثيداحألاب ةقلعتملا ءارآلا

 ام نوديقي ةبلطلاو ةعالطا ةعسو هملع ةرازغ بسح ةرقف ةرقف هحرش ذاتسإلا ىلوتيو بتكلا دحأ نئم

 ىفو ةبراغملا دنس لعج ام اذهو « ةبلطلا ةلئسأ ىلع هتبوجأو ذاتسألا حرش ىف مههابتنا ىعرتسي

 قرش ىلع ىراصنلا بلغت دنع ايقيرفا وحن اوربع نيذلا سلدنألا ةخيشمب ًالصتم ةياجب لهأ مهتمدقم

 ىف ىنيربغلا هدروأ ام ةياجبب سلدنألا ءاملع لبق نم ثيدحلا ةسارد ىلع ةيحلا ةلثمألا نمو 2١١١ سلدنألا

 سانلا ديس نب دمحم ركب وبأ ثدحملا هعبتي ناك ىتلا ثيدحلا سيردت جهنم لوح ةياردلا ناونع

 هلم ىبنلا ىلإ يهتني نأ ىلإ هدنسي ثيدحلا أرق اذإ ناكف » : هتبلط عم ةياجب عماج يف يليبشإلا يرمعيلا
 هتدالو خيراتو هتفصو هبسنو همسا ركذيف ؛يباحصلا نم أدبيف هلاجر ركذ ىلإ عجر دانسإلا ىهتنا اذإ مث

 هخيش ىلإ يهتني نأ ىلإ (دحاوف ادحاو مهعبتي لازي الو كلذك يعباتلاب هولتي مث هل تفرع نإ هتياكحو هتافوو

 اذك هنم عمسو اذك هيلع أرقو هيقل هنأب كلذ ىلع ديزيو مدقت امم ركذ ام ركذيو انخيش نالف امأ : لوقيف

 ,(2..110. نايب ةدوسجو ناسل ةحاصفب كلذ لك هنم تادافتسملاو

 مسرو ةباتكلا قرط ىلإ اهادعت لب سيردتلا بيلاسأو قرط ىلع سلدنألا ءاملع ريثأت رصتقي ملو

 يف هب ىذتحي ًالاثم يسلدنألا جذومنلا حبصأ ةباتكلا بيلاسأو قرط ثيح نمف . بتكلا فيلأتو طخلا

 فرظملا نباو رابألا نبا تاباتك تناكف . ةيعيدبلا تانسحملاب ذخألاو عجسلا دامتعاو ظافلألا رايتخا

 .(7١١٠١؟) . ةمدقملا « نودلخ نبا 0050

 . ١ 57ص « قباسلا ردصملا « ىنيربغلا ( ١0
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 0 ةسيسلدبتألا ةيامجب ةسردم

 ىذلا ميدقلا يبرغملا مسرلا ىلع ىفع ثيحب ىذتحي ًالاثم يسلدنألا طخلا ادغو « مهنم نيرخأتملل

 يسلدنألا طخلا ىلع لبقأ دقف ؛ ةياجبو دامح ينب ةعلقو ةنبطب راشتنا هل ناكو ناوريقلا طخب فرع

 نيدحوملا دهع يف يبرغملا طخلا لمهأ ثيحب هب ةباتكلا ةلوهسو هحوضول نوخسانلا هدمتعاو ةبلطلا

 يأ) مهطخ بلغف ١ : هلوقب نودلخ نبا هيلا راشأ ام اذهو « ةياجبل نييصفحلا مكح دنع اًمامت يسنو

 امهدئارع نايسنب ةيدهملاو نوريقلا طخ يسنو ؛ هنع ىفعو يقيرفالا طخلا ىلع ( يسلدنألا طخلا

 نسحأ نم ةيقيرفا لهأ طخ راصف ... يسلدنألا مسرلا ىلع اهلك ةيقيرفا لهأ طوطخ تراصو امهعئانصو
 ,(3120 «سلدنألا لهأ طرطخ

 ءاوس ايسلدنأ ًاعباط ىرخألا يه تبستكا دقف (تاقيلعتو حورشو نوتم نم) ةيساردلا جماربلا امأ

 ةيديلقتلا بتكلا تاهمأ ىلع ةظفاحملا عمف « اهسيردت يف ةعبتملا بيلاسألا مأ اهفيلأت ةقيرط يف

 ةنودم» لثم هقفلا تافنصمو «ًطوملا» باتك اهتمدقم يفو ثيدحلا عماجم لثم اهسيردت يف رارمتسالاو

 ةيسلدنألا فيلآتلا نإف ءباسحلاو بطلاو بدألا بتكو «يناوريقلا ديز ىبأ ةلاسر »و «نونحس مامإلا

 « ريبك مامها لحم تحبصأ ةصاخ ةياجبو ةماع طسوألا برغملاب فلأ مأ سلدنألا نم لقن ام ءاوس

 فلتخم يف ةيساردلا جماربلا نومضم يف صاخ ناكم اهل حبصأو ةبلطلا اهيلع لبقأو ةذتاسألا اهدمتعاف

 « رهاز نب ديعس نب نامثع يبأل «تاءارقلا» باتك اهنم رهتشاف ؛ ةيصفحلا ةياجب سرادمو دجاسم

 « ( يعرفلاو يلصألا ) لوصألا يف بجاحلا نبا رصتخمو « «ةيطع نبا ريسفت»و «يبطاشلا ةيمالو»

 ىلع اولبقأف « ةياجب ةبلط فرط نم ريبك ءانتعا لحم ناك هنأ بجاحلا نبا رصتخم ىلع ظحالي اممو
 ملعلا ذخأ يذلا يلادشملا نيدلا رصان يئاجبلا ملاعلا هب مهفرع نأ دعب برغملا دالبب هرشنو هتسارد

 ,"31597 بجاحلا نبا ذيمالت ىلع سلدنألاب

 ةعيبط نع ةركف ءاطعإو ةياجبب سلدنألا ءاملع روهمجل يفاقثلا رثألا سملت نكمي ىتحو اذه

 بسح ةيسلدنألا ةيملعلا تايصخشلا مهأ رصح لواحنس اننإف « ركفلاو ةفرعملا لاجم يف مهتمهاسم

 اوناك نييسلدنألا ءاملعلا بلغأ نأب ملعلا عم « يئاجبلا طسولا يف اهب ترهتشا يتلا ةفرعملا عورف

 يف علضتملاو « هقفلا لئاسمب ةفرعم هل قطنملاب ملاعلاف تاصاصتخالا يعونتم « ةفاقثلا يبعوسوم

 مولعلا ىلع عالطا هل بطلا لئاسمو تايضايرلاب فراعلاو « خيراتلا يف ةكراشم هل ةيبدألا نونفلا

 نم هب اوفرع ام ىلع اساسأ دمتعي صاصتخالا بسح مئاوق يف مهفينصت لعجي ام اذه « ةيعرشلا

 . 715 ص ؛قباسلا ردصملا ؛« نودلخ نبا (1)
 ١١ ةلاصألا ةلجم « ةثلاثلا ةقلحلا « خيراتلا ربع رئازجلاب بتكلا نئازخو ةفاقثلا زكارم « يلدبع وبلا يدهملا (19)

 ., 1١8-1١3 ص اء (م151/)
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 تاءاسطتلاو تاسيلقتلا خس :نؤرق + نيلذتألا امون ل اا ها هول اا ا اا اا مل

 ةيلقعلا كرادملا ىهو ةيديلقتلا ةيمالسإلا فراعملا عورف بسح فيلآت نم هب اورهتشا وأ تامهاسم

 رعشو وحنو بدأ نم ةيوغللا ةيبدألا نونفلاو « ةفسلفلاو قطنملاو مالكلا ملعو فوصتلا لمشتو ةيرظنلا
 مولعلا ىلإ ةفاضإلاب تاءارقو ريسفتو ثيدحو لوصأ نم ةيهقفلا لئاسملاو ةيعرشلا مولعلاو « خيراتو

 لثم ةديدعلا مجارتلا بتك ىلع ًادامتعا اننكمأ دقف .بطو ةئيهو كلفو باسح نم ةيعيبطلاو ةيضايرلا

 0 ىتكبمتلا اباب دمحأو ذفنق نباو ميرم نباو نوحرف نباو يوانفحلاو يرقّملاو ينيربغلا بتك
 لبق ةدم اهب ماقأ وأ ًاندطوم اهوذختاو ةياجبب اًيئاهن اورقتسا ًايسلدنأ ًاملاع نيسمخ نم رثكأ ىلع فرعتلا

 ةفاقثلا فانصأ مجارتلا نم يلي اميف حضوم وه امبسح قرشملا ىلإ لقتني وأ سنوت ىلإ لوحتي نأ
 :ةسذاسألا

 ( ةفسلفلاو قطنملاو مالكلا ملع) : ةيلقعلا مولعلا أ

 ءاملع نم (م1177 /ه١627 :ت ) ىقرويملا يراصنألا دمحأ نب نيسحلا نب دمحم ركب وبأ ١

 هفوصتب فرع « ةيئيدلا لئاسملاو ةيهقفلا فراعملاو مولعلل ةيليلحت ةعزن هل « يرهاظلا بهذملا

 . قرشملا ىلإ لوحت مث (ه5101) اهب سردو ةياجبب لزن «هدهزو

 /ه 047” :ت) ساف برق ةيلفم نيفد « يليبشإلا يسرملا يبرعلا نب هللا دبع نب دمحم ركب وبأ - ؟

 هيرصاعم ذخآو هعمتجم دقتنا « لحنلاو بهاذملاو قرطلاب نيفراعلا ةفوصتملا ءاملعلا نم (مم

 حرشو مصاوقلا نم مصاوعلاو نآرقلا ماكحأ اهنم ةديدع فيلآت هل « ةحيحصلا فراعملا نع مهفوزعب

 ةياجب ءاملع ىلع فرعت « (ه4 91 ) سنوت ىلإ ةتبس نم هرفسءانثأ ةدم ةياجبب ماقأ ٠ اهريغو نيديزملا

 . يعالكلا هللا دبع يبأ لثم مهضعب هب لصتاو

 .م 19/1 رئازجلا «ةيناثلا ةعبطلا
 نب نيدلا ناسل اهريزو ركذو بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن « يناسملتلا دمحا نيدلا باهش « ىرقملا -

 . خيرات نودب « توريب « ديمحلا دبع نيدلا ىيحم دمحم قيلعتو قيقحت « بيطخلا

 ١ : .ه1174 « ةرهاقلا , بهذملا جاييدلا ( ىلع نب ميهاربإ ؛ ثوحرف نبا

 2 بنش يبأ نبا قيقحت 2 ناسملتب ءاملعلاو ءايلوألا ركذ يف ناتسبلا ؛ينايلملا دمحم هللا دبعوب أ « ميرم نبأ -

 .م48١15 . رئازجلا

 .م 1914 « ةرهاقلا « سيريب ىرنه قيقحت « تايفولا « بيطخلا نب دمحأ سابعلا وبأ « ىنيطنسقلا ذفنقلا نبا 2

 ةرهاقلا « نوحرف نبال بهذملا جابيدلا شماه ىلع عبط ؛ جابيدلا زيرطتب جاهتبالا لين « ابأب دمحأ . يتكبمتلا -
 اتا

 م1417 سنوت ؛ روضام دمحم قيقحت « ةيصفحلاو ةيدحوملا نيتلودلا ؛يرات « دمحم هللا دبع وبأ « ىشكرزلا 5

 33 نئارعلا نجا كفل اجرب فلكل فيرطس سمانا ٠١ ىراقحا 5

 .(م 31 ٠ توريب ) « رئازجلا مالعأ مجعم « لداع . ضهيون -
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 11 اما سد الابل ةاوك اجمع و دو داع 3 هام ع مص مارق د 323 هما نقد حدد ةيبم سلا بنألا ةياتبح ةهسسسرةجفم

 ملعلا عمج (م1185 /ه١٠28 :ت) يسلدنألا يليسملا دمحم نب يلع نب نسحلا يلع وبأ

 هنع ركذو اهب سردو ةياجبب مامأ ريغصلا دماح يبأب فرعف « ةيلازغلا هتعزنب فرع « دهزلاو لمعلاو
 فرعي نم مهنم ام اًيتفم نيعست ةياجبب تكردأ ١ :ملعلاب درفتلاب سانلا هل رقأ امدنع لاق هنأ اعضاوت

 لمتشت اميف ريكذتلاو سايقلا ركنأ نم ىلع درلا يف ساربنلا فيلآت نم نوكي نم يليسملا يلع نب نسحلا
 لاق «نيدلا مولع ءايحإ يف يلازغلا دماح يبأ كلسم هيف كلس .تاياغلاو ئدابملا نم تايآلاو روسلا هيلع
 .«ءايحألا نم ةدئاف لجأ ١ هنأب ىنيربغلا هنع

 : ت ) طارخلا نباب فورعملا يليبشإلا يدزألا نمحرلا دبع نب قحلا دبع نب دمحم ركب وبأ - 5

 ابظاوم ةنس نيثالثو ىدحإ ةياجبب ماقأ « نيقوفتملا ءاهقفلاو ةاورلا نيثدحملا نم (م187١1 مه

 «ىرغصلاو ىربكلا ماكحألا» هفيلآت نم « ءاملعلا نم ديدعلا هيلع جرختف « فيلأتلاو سيردتلا ىلع

 ... اهريغو «رهجتلا»و «ةالصلا» باتكو «سيئنألا»و «قئاقرلا»و «ريكذتلا»و «ةبقاعلا»و

 (يداليملا رشع يناثلا / يرجهلا سداسلا نرقلا رخاوأ ) يشيرقلا رمع نب دمحم هللا دبع وبأ ©

 ال نم دنع ةقدنزلاب مهتا ىتح ميلاعتلاو تالوقعملا يف رظنلاب متها « ةيرظنلا لئاسملا يف اًملاع ناك

 . يليبشولا

 خويشلا خيش ربتعي « (م98١ /ه595 : ت) يليبشإلا يراصنألا ينسحلا نب بيعش نيدم وبأ- ”

 «ىنسحلا هللا ءامسأ حرش يف ىنسألا دوصقملا» باتك يعلقلا يجاهنصلا دمحم نعأرق « داهزلا مامإو

 اهب رقتساو ةياجب لزن « برغملاب فوصتلا رشنو « يريشقلا ةلاسر لثم فوصتلا بتك سرد « يلازغلل
 ةرجش يف فولخم دمحم هنع دروأ ءاملعلا نم ديدعلا هب رثأتو هنع دخأو ةنس ةرشع سمخ زهانت ةدم

 ىف ىفوتف « روصنملا بوقعي يدحوملا ةفيلخلا همدقتسا خيش فلأ نم رثكأ هنع ذحخأ هنأب ةيكزلا رونلا
 . ناسملت نم برقلاب دابعلاب نفدو شكارم ىلإ قيرطلا

 لئاسملاب فراع ملاع « (م1774 /ه5797/:ت) يسلدنألا يلارحلا دمحأ نب يلع نسحلا وبأ

 تالرقملا» هفيلآت نم «ماشلا ضرأ نم هامحب ىفوت ثيح قرشملا ىلإ اهرداغ مث ةياجب لزن « ةيفسلفلا
 . «ىلوألا

 /ه٠15 :ت) يبرع نب نيدلا يبحم» ب فورعملا يسرملا يئاطلا يلع نب دمحم هللا دبع وبأ

 «هخياشم نم هربتعاو هنع ذخأو (ه290) بيعش نيدم يبأب اهب ىقتلاو اهب سردو ةياجب لزن . 05



 تاناكسلاو فايلقلا وة هوو يملا”. يبوممانن تست م

 تارضاحم»و «برغملا ءاقنع»و «ةيكملا تاحوتفلا» هفيلآت نم ٠ قرشملا ىلإ اهنمو سنوت ىلإ لوحت
 .اهريغو «ىرسألا هلهأ علاطم»و «موجنلا عقاوم»و «راربألا

 رهتشاو هملعب فرع « (م1777 /ه7717:ت) يبطرفلا يشيرقلا دمحم نب مساق لضفلا وبأ - 4

 . ةياجب ءاملع ضعب هب رثأتو هنع لخنأ , هحالصو هدهزب

 هفراعمب فرع « (م1719 /ه78 :ت) يسلدنألا يرتششلا يريمنلا يلع نسحلا وبأ- ٠

 مث اهب سردو « نيعبسلا نبا ىلع اهيف فرعتو ةدم ةياجبب ماقأ « ةيفسلفلا هتعزنو ةيفوصلا هئارآو ةيهقفلا

 . رصم ضرأ نم طايمدب ىفوت ثيح قرشملا ىلإ اهرداغ
 /ه579:ت) ةمركملا ةكم نيفد يسرملا نيعبس نب ميهاربإ نب نسحلا نب دمحم وبأ - ١

 لخخأو « سنوت ىلإ هقيرط ىف ةياجب ىلعرم « لئاسر ةدع كرت « قطنملاو سايقلاب اًملاع ناكو
 هنإ :١ ىرّقملا هنع لاق « هذيمالت نم هسفن ربتعاو همزال يذلا يرتثشلا مهنم ءالجأ ءاملع هيلع اهب

 . ١ اهلوقنمو مولعلا لوقنم ىف كراشم

 نباوه ((م5 /ه١19:ت) يسلدنألا يدنورلا يدزألا دمحأ نب هللا دبع نسحلا وبأ - ١

 اهنطوتساو ةياجب مدق « هفوصتو هملعب فرع « «لمجلا باتك» حراش رمع يلع يبأ وحنلا بيدألا خأ

 . ةرخأتم نس نع ىفوت ينيربغلا لثم اهئاملع ضعب اهب هنع ذخخأو اهب سردو
 ١1 ةيسلدنأ ةرسأ نم (م11267 /هالهال: ت) يسلدنألا يلبآلا ميهاربإ نب دمحم هللا دبعوبأ «

 ومح يببأ مدخن « قطنملا يف زربو « ةيلقعلا مولعلاو تايضايرلا يف قوفت ءاهب مّلعتو « ناسملتب أشن
 لصتاو ارهش اهب مّلعو ةياجبب رمو سنوت ىلإ لقتناو ينيرملا نسحلا يبأ طالب سلجمب قحتلاو « لوألا

 ىفوت ثيح سافب سردو ينيرملا نانع يبأب ٠ هوخأو نودلخن نبا ىبحي : لثم ملعلا لاجرل ةسردم ربتعي

 يناسملتلا فيرشلا دبع وبأو يسانكملا غابصلا نباو ينابقعلا ديعسو دجلا قوزرم نباو نمحرلا دبع
 مهريغو .

 : تاءارقلاو ريسفتلاو ثيدحلاو لوصألاو هقفلا : ةيعرشلا مولعلا -ب

 ءاملع نم « (م17١1 /ه877 :ت ) ينادلا صيصر نب رهاط نب دمحبأ سابعلا وبأ 4

 . أطوملا ىلع فينصت هلو « ةياجبب رقتسا مث دامح ينب ةعلقب مو سلدنألا نم مدق «ثيدحلا

 ىلع رم «ثيدحلا ءاملع نم « (م04١1١ /ه049) يرهاظلا يراصنألا كلملا دبع نب دمحأ 65
 . عرشلا لزاونو تادنسملا تاهمأ نم قّرفت ام هيف عمج يذلا ىقتنملا باتك هل « اهب سردو ةياجب
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 1 ل محا رك باول يد واول 23 ياش ادع أ ىو اتوا و ص اا م ةيسلدلألاةياجب ةسردم

 ثيدحلاب املاع ناك (م1187 /ه 587 : ت) يبطرقلا يجرزخلا قحلا دبع دمحأ رفعج وبأ - 7

 . ناميإلا لهأ ضاير عترمو نابلصلا عماقو سوفنلا نالعإو سومشلا قافآ اهنم ةدع فيلآت هل ةياورلاو
 املاع ناك « (م55١1١ /ه0٠09: ت)) يسلدنألا يبطاشلا ينيعرلا ةريف نب مساق دمحم وبأ - ١

 . تاءارقلا قرط يف ةديصق هل ؛ تاءارقلا يف اماما هقفلا لئاسمب

 ءاملع رهشأ نم (م1197 /ه4297 :ت) يسلدنألا يمخللا ءاضم نب نمحرلا دبع نب دمحأ -

 ىلإ مدق ىتش نونف يف كراش . رعشلاو باتكلا يف ظح هل اًبيدأ ناك : هلوقب رابألا نبا هركذ « ثيدحلا

 .(قرشملا باتك اهنم فيلآت ةدع هل . ةيليبشإ ىلإ اهرداغ مث ءاضقلا اهب ىلوتو ةياجب

 ,(م1517 /ه١١51 :ت) ىسرملا ؟ يبيجتلا ناميلس نب نمحرلا دبع نب دمحم هللا دبع بأ. 4

 ايئاهن رقتسيل ةياجب رداغ « ديلولا حيقلت باتك هنم اوعمسو (ه01/7) اهئاملع ضعب هنع دخأو ةياجب لزن

 . ناسملتب

 هقفلاب فراع « (م17170 /اه 5177 :ت) يسلدنألا يموزخملا دمحأ نب رفعج نب دمحم ٠

 ةفيلخلا همدقتسا «هلقع نازتاب رهتشا .هزاجأو يليبشإلا قحلا دبع خيشلا نع ذخأ « ةياورلاو

 . هرارسأ متاك هلعجو هيلإ هبرقو ةياجب نم يدحوملا يلع نب نمؤملادبع

 رخاوأ ) ليبهرلا نباب فورعملا يسلدنألا يراصنألا نسحلا نب دمحم نب نسحلا رفعج وبأ ١

 مَّدعو قرشملا ىلإ اهرداغ مث ةياجب مدق « هقفلا رومأو ثيدحلاب ملاع (م1١؟ نرقلا ةياهن /ه ١ نرقلا

 . اهب سردو (ه01/؟) ةياجب ىلإ داع مث ةيردنكسالاب

 لئاسم يف ملاع (م11554 /ه١57 :ت ) يسلدنألا يراصنألا هللا دبع نب دمحأ نب دمحم

 . اهب سردو ةياجب لزن « عرشلا رومأو هقفلا

 يف وهو ةياجبب ةدم ثكم « (م157 /ه 5"51: ت)) يسنلبلا هللا دبع نب دمحأ نب يلع ” 

 . (م87١1١ /هها/8) قرشملا ىلإ هقيرط

 ملاع ء« (م555١ /ه 504:ت ) يسنلبلا يراصنألا رهاز نب يلع نب ديعس نامثع وبأ - 4

 ىلع اًبظاوم لظ « اهئاملع نم ريثكلا هنع ذخأو اهب أرقأو ةياجب مدق « تاءارقلا يف مامإ «ةياورلاب
 . ىفوت ىتح اهعماجب سيردتلا

 / ه1051 :ت ) جارسلا نباب فورعملا يليبشإلا يراصنألا دمحأ نب يلع نسحلا وبأ - 0
 , اهتبلط هنع ذخأو ةياجب نطوتسا « دهزلاب رهتشا ؛ ثيدحلا جيرختو دنسلاو ةياورلاب ملاع ( 0١89

 . ةنس ةئاملا زهانت نس نع اهب يفوت ىتح سيردتلا ىلع اًبظاوم لظو
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورق : سلدنألا 2220-2-22 م2022 م مام عع ع م مس ع عم هع ع هل

 هلطرب نباب فورعملا يسرملا يدزألا ةنروكشأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع دمحم وبأ - 7
 ةياطخلا نع ىلخت « نيرا ةلطفب عقار همز برع تاودحلا ءاملع لو ,(ماك57 /هككأ : تر

 اهب ءاضقلا ىلوتو رئازجلا ةئيدم ىلإ اهنع لوحت « اهعماجب ةباطخلاو ةمامإلا ىلوتو ةياجب لزنو ةيسرمب

 . سنوت ىلإ لقتني نأ لبق
 ةياورلاب ملاع ,« (م 17176 /ه737/5 :ت ) يبطاشلا يفدصلا دمحم نب دمحأ ضشايعلا وبأن

 بهذم نايب يفو طخلا مسر يف فيلآت هل « ىفوت ىتح اهب رقتساو اهعماجب أرقأ « ةياجب مدق تاءارقلاو
٠ 

 ٠ سرو

 رشع ثلاثلا نرقلا ةياهن /يرجهلا عباسلا نرقلا رخاوأ ) يسلدنألا يتنقللا ىبحي ايركز وبأ

 عماجلاب عمسأو اهب أرقأو اهنطوتساو ةياجب لزن « ديناسألاب فراع 2, ثدحم ظفاح هيقف « (يداليملا

 . مظعألا

 /ه١٠18:ت) يسلدنألا يشيرقلا ينغلا دبع نب مكح نب رمع نب مكح نب ديعس نامثع وبأ . 4

 اهب هنع لخأو ةرتف اهب ىقبو ةياجب مدق « بدألا نونفب نيفراعلاو ةياورلاو ةغللا ءاملع نم . م١

 ثيح (رايلبلا ) ةيقرشلا رئازجلاب ةقرويم رغث ىلإ اهنمو سنوت ىلإ لقتني نأ لبق ملعلا ةبلط نم ديدعلا

 . ىفوت

 ٠ (م1159؟ /ه١191: ت) يسلدنألا يبطاشلا يجرزخلا نمحرلا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ :

 لبق اهب ءاضقلا ىلوتو اهيلإ داعو قرشملا ىلإ اهرداغ مث ةياجبب ةدم ماقأ « هقفلا لوصأو ةغللا يف ملاع

 سنوت ىلإ اًيئاهن اهنع لحتري نأ .
 ؛ (م1594 /ه 597 :ت) يسنلبلا يراصنألا زامغلا نسحلا نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ ٠١

 ىلوتو ةعامجلا ةالصب فلكو (ه 575 ) اهب ءاضقلا يلوو ةياجبب ماقأ . هقفلا لئاسمو ةغللا نوئفب ملاع

 هنع لخأ « هفرصت نسحو هتمه دعبب فرع ىصفحلا ريمألا شيج بايغ ىف اهب نمألا ظفحف دلبلا رمأ

 ىلإ يصفحلا رصنتسملا همدقتسا « ينيربغلاو يعالكلا ملاس نب ناميلس عيبرلا يبأ لثم ةلجأ ءاملع

 . برغملا ىلإ ةرافس يف هدفوأو هيلإ هبرقو سنوت

 ثيدحلا ءاملع نم ؛« (م1599١ /ه7949 :ت )) يبطاشلا ينانكلا حلاص نب دمحم هللا دبع وبأ "7

 هتفت ملو « اهعماجب بطخو اهب سرد « (ه1544 ) ةياجب ىلإ أجتلاو ةبطاش هسأر طقسم رداغ « ةياورلاو

 نلئامسلاو اطوقلا هلع ارق ةناجش هرورم دنع يردبعلا هيلع فرغت 2 ةنس نيث ؟ ةدمل ةعمج اهيف

 حيحصت ىلع ةظفاحملا ثيح نم ةياجب ءاملع يف ىقب نم رخآ هربتعاو ) نيملعتملا ضايرو يذمرتلل

 . ةياورلا
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 700000000 ةيسلدنألا ةياسجب ا

 ةغللاب فراع ةيوار هيقف « (م1178 /هالا18 :ت ) يسرملا ىلع نب دمحم هللا دبع وبأ

 . ثيداحألل هجيرختو ةغيلبلا هبطخب اهيف رهتشاو ةياجبب ةدم ماقأ , ديناسألاو

 بتك اهب أرقأو سلدنألا نم ةياجب مدق هتافو خيرات فرعيأال « تايزلاب ريهشلا يلع نسحلا وبأ "5

 . سنوت ىلإ لحر مث بهاذملا

 ةيوارو رسفم هيقف « ( هتافو خيرات فرعي ال ) يطانرغلا يشيرقلا دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ 0

 ةديدج ةقيرط هيف دمتعا «نآرقلا ىلع فينصت هل ملعلا نونف فلتخم ىف فلأ امب نيفراعلا نم « ثدحم

 « هدهع ىلع فلأ ام ليجست ىلع لمعو مظعألا عماجلاب سردو ةياجبب رقتسا ؛ ليلحتلاو ضرعلا يف

 لوحتي نأ لبق هوفنص امع ةياجب ءاملع لأسو « كلذ ىلع عالطالل قرشملا دالب ىلإ كلذ يف بتاك دقو

 . سنوت ىلإ

 : ةيناسنإلا مولعلاو ةيبدألا نوئفلا  ج

 نرقلا ةياهن) يسلدنألا حدامص نب مصتعملا نب هللا دبع دمحم وبأ قثاولا ةلودلا زع ريمألا "5

 /ه4/ ىلاوح ) ةياجب ىلإ هترسأ عم دفو « ( يداليملا رشع يداحلا نرقلا رخاوأ /يرجهلا سماخلا

 همركأ « نونفلل هبحو هبدأب رهتشا « سلدنألاب هترامإ ىلع نيفشات نب فسوي ىلوتسا نأ دعب 05

 ةياجب نم اهيلإ لقتناف هتناكمل ريدقت اهيحاوضو سلد ةئيدم هعطقأو روصنملا يدامحلا ةياجب ريمأ

 2 (م14١1١ /هد5؟9 :ت) يسلدنألا يليبشإلا تلصلا يبأ نب زيزعلا دبع نب ةيمأ تلصلا وبأ "0

 . اهؤاملع هب لصتاو ةياجبب ةدم ثكم ىقيسوملاو تايضايرلاو ةفسلفلاب فراع « رعاشو بيدأو خرؤم

 رقتسا «رعاشو بيدأ (م70١1 /هد058 :ت ) يسلدنألا يريمدتلا ليلجلا دبع نب سابعلا وبأ "8

 مضو نيطرقلا مظن بانك هل « اهب ىفوتو ريزولا نودمح نب يلع نب دمحمل اهب ةباتكلا ىلوتو ةياجبب

 . يلاقلا رداون يف يلامثلا لماك « نيطقسلا راعشأ

 عماجب هيوبس باتك أرقأو قرشملا ىلإ لحر مث اساف نطوتسا « ةغللاب فراع « وحنلا يف ملاع ( م4

 ىلع اًبظاوم لظو عقص لك نم ةبلطلا هدصقف اهب مّدعو ةياجب نطوتساو برغملا ىلإ داع مث ةرصبلا
 .:ىفوت ىتح اهب سيردتلا
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 تاءاطعلاو تاسبلقتلا نسم ثورق : سئدنألا هاج ل عدت وم ع م و هوو جوك دو لم س3 هد اعق هوت دسم طبة

 ٠٠ - ىلاوح: ت)) يسلدنألا ىنسحلا فيرشلا ةرامع نب ىيحي نب ةرامع رهاظ وبأ  08٠١ه /

  65ىنيربغلا هنع لاق ؛ ةيرعشلا هتكلمب رهتشا « هقفلاو ةغللا يف ملاع ء : ١ لضفو بدأو ملع هل

 بدألاو ةيبرعلا ملع يف مدقتم ؛ لبنو ٠ اهبو نسحلا ةياهن يف هحيشاوتو موظنم ضئارفلا ملع يف فيلآت هلو

 دنعو اهطخ نسحو اهرعش ةقرو اهلامجب ترهتشا يتلا ةشئاع هتنبا هب ترثأت , ةياجبب رقتسا ؛ لثملا برضي
 ,ةباطخلاو ةمامإلا ةطخو ءاضقلا هل ىلوتو ةرامعرهاظ وبأ هعياب (ه080) ةياجب يقرويملا ةيئاغ نبا لالتحا

 نم ةعافشلا بلطف يقرويملل هحدمل نحتماو . ةياجبل مهعاجرتسا دنع نيدحوملا ةقياضم يف كلذ هل بسنو
 اهنم ةديصقب ةياجبب يدحوملا لماعلا (:

 رسمج ىللظل يف بلقو اهرح دباكأ يدابكأب رانو

 يرجتهعمدأو يرجيمهرغصأو 2 دفصم نينبلا عيدوت سنأ ملف
 يف ملاع (م1؟170 /اه "17 :ت ) يسلدنألا يبلكلا يلع نب نسحلا نب رمع باطخلا وبأ - ١

 . قرشملا ىلإ لوحتي نأ لبق اهب ملعو ةياجب نطوتسا « نييوغللا رابك نم ربتعي « خيراتلاب فراع وحنلا
 سلدنألاب سرد ( هتافو خيرات فرعي ال ) ريثكب فورعملا يسلدنألا ناميلس عيبرلا وبأ - ؟؟

 هركذ « بدألاو ةغللا يف قبسو هلاجرو ثيدحلاب ةفرعم هل ؛ يلوزجلا ىسوم يبأب لصتا ثيح شكارمو
 ةغالبلاو ةحاصفلا يف هلثملو ىنرأو نامزلا لهأ هيف قبس كردي ال هيف هوأشف بدألا امأو» : هلوقب ىنيربغلا

 . هتمه ولعو هففعتب رهتشا « اهتبلط هنع ذخأو « اهب سردو ةياجبب مدق (...ىبحلا لحت
 نم سنوتب أشن ء« ( م08 /ه”75:ت ) يبطرقلا يمرضحلا ميعن نب هللا دبع دمحم وبأ 4

 اهب سردو ةياجب مدق « ةغللا يف اقوفتم « بدألا ملع ىلع اًعلطم ةياورلاب اًقراع ناك « ةيسلدنأ ةرسأ
 دنع ةياجب رومأ ىلوتو «ينيربغلاو يميمتلا هللا دبع وبأ اهب هنع ذخأ ٠ يريرحلا تاماقم اهيف أرقأو

 . اهب ىفوتو ةئيطنسق ىلإ لوحت « هحارس قلطأو نارمع نبا اهمكاح عم لقتعاو اهب ىضوفلا ثودح

 /ه٠56: ت) نانجلا نباب فورعملا ىسرملا يراصنألا دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ 4

 ةيسنلب طوقس دعب ةياجب ىلإ مدق « ةياورلاو ثيدحلاب نيفراعلاو ةغالبلاو بدألا مالعأ نم (م
 : همظن سلدنألا هنطوم ىلإ هنينح ىف هرعش نسحتسم نمو « سنوت ىلإ لقتني نأ لبق اهب سردو

 داعبإو يأن يذةبابص محّراو 2يداحاي انب فق بكرلا يداحاي
 ؟يدانلاو عبرلا كاذب تلزن لهو تلا و قرنا روف

 ؟يدارع نيأ نكلو ليلعلاانأ مهب يل فيك يئاودو يتلع مه

 ! داسجأب عفن الف انوقرافام اذإف انحاورأ مهو ٌةايحلا كلت
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 م56 35 ت5 دبا طرد د ادلب اء دان فور وك هيج وتنعم هناستك جو هود ةيسلدنألا ةياجبةمسردم

 :ث ) زرحم نباب فورعملا يسنلبلا ناميلس نب نمحرلا دبع نب دمحأ نب دمحم ركب وبأ -

 لغتشاو (ه٠515) ةياجب دفو « هقفلاو خيراتلا بتكب فراع بدألاو ةغللا يف قوفتم (م ١١1017 /ه 6

 ةناكر قلوتل هرمدقو ءاملغلا ةلوصوفلا ةقؤلغل يطز ةقزاعم ناو فرع: ىييردلاو ةيآورلاجاهبق

 . ةياجبب سلدنألا ءاملع ةخيشم

 يضاقلا هيقفلا « (م1108 /ه557: ت) يموزخملا ةريمع نب دمحم نب دمحأ فرطملا وبأ 1

 رقش ةريزج نم هرصع قباسو هرهد ديرف هيف وه بدأ هل :١ نأب ينيربغلا هركذ عدبملا رعاشلاو غيلبلا بيدألا

 هسناكمو الس ءاضق هل دنسأو يدحوملا ةفيلخلاب لصتاو ؛ هبطاشو هلويرأ يف ءاضقلا يلوو ةيسنلب نطوتسا

 هألوو يصفحلا رصنتسملا همدقتسا مث ؛ سردو اهب أرقأو ةليوط ةدم ةياجب نطوتسا . ةيقيرفا ىلإ لوحت مث

 يف فينصتو ةديج راعشأو ةفيرط لئاسر هل , سنرتب هتيشاحب هقحلا مث سباقو صيرألاو ةنيطنسق ءاضق

 ىلع رخآ در هلو , «هقفلا لوصأ ىف ملاعملا» هباتك يف يزارلا نيدلا رخفم مامإلا ىلع درو ؛ ةقروي ام ةنياك

 .اهريغو ««تاهيومنلا نم نايبلا يف ام ىلع تاهيبنتلا» ب هنرنع ىخامشلل «مالكلا ملع يف نايبتلا باتك

 /ه 5058:ت) راّبألا نباب فورعملا يسنلبلا يعاضقلا هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ - 7

 نايز وبأ ةيسنلب ريمأ لبق نم ةرافسب همايق دعب ةياجب ىلع ددرت خرؤم رعاشو يوغل بيدأ 2,

 ءاشنإلا ةطخخ ىلوتيو سنوت ىلإ لقتني نأ لبق فئصو سردو اهب أرقأو ةدم اهب ماقأو « شيندرم نب ليمج

 هتلقب رمأ ىذلا رصنتسملاب ةقيثو هلص ىلع لظو ؛ هتصاخ نم حبصيو يصفحلا ايركز يبأل ةمالعلاو

 هفرعو « «لماكلا ثدحملاو لصحملا هيقفلا ١ : هلوقب ينيطنسقلا ذفنق نبا هركذ « هيسفانم نم ةياعسب

 هعراب بدألا ملع يف تاعزنو . ةنسح فيلآت هل ؛ هلبن لهجي الو هلضف ركني ال نمم ١ : هنأب ىنيربغلا

 ملاس نب عيبرلا يبأل ةباجتسا هعضو يذلا «لاوكشب نبا ةلصل ةلمكتلا » اهنم هدع فيلآت هلو «هنسحتسم

 سلدنألل هتيئرمب رابألا نبا رهتشا « يفدصلا يلع يبأ ملاعلا يضاقلا باحصأ يف مجعملاو « يسلدنألا

 : اهعلطم ىتلاو هيسنلب هدلب ةدجنل يصفحلا ايركز يبأ هيف ثاغتسا يتلا

 اسرد اهتاجنم ىلإليبسلانإ اًسلدنأ هللا ليخ كليخب كردأ

 اسمتلم رصنلا زع كنم لزيملف 2 تسمتلا ام رصنلا زيزع نماهل بهو
 ناك ء(م١71١1 /ه509 :ت ) يليبشإلا يرمعيلا سائلا ديس نب دمحأ نب دمحم ركب وبأ-

 ةخيشم ىلوتو « اهعماجب أرقأو اهب بطخو ةياجبب ةدم رقتسا ةيعرشلا مولعلاب اًقراع ةغللا يف امامإ
 . ىفوت ثيح رصنتسملا يصفحلا ناطلسلا نم بلطب سنوت ىلإ لوحت مث سلدنألا

 نم «(م١111 /ه559 :ت ) روفصع نباب فورعملا يليبشإلا يمرضحلا يلع نسحلا وبأ 4
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 تاءابطعلاو تانيلقتلا نم:نوونق :.نسلدنألا» ..د تا ددد دم ودام ات هت

 سنوت ىلإ لقتنا مث « يصفحلا ىبحي ريمألا ميلعت ىلوتو « اهب سردو ةياجب نطوتسا « ةاحنلا رهشأ

 (هحورشو برقملا » هفيلآت نم « هلتقب رمأي نأ لبق رصنتسملا يصفحلا ناطلسلا ةصاخ نم حبصأو

 . «حاضيولاو لمجلا تاحورش»و

 2(م1597 /ه١59:ت) يسلدنألا يلبللا يرهفلا فسوي نب دمحأ رفعج وبأ وأ سابعلا وبأ_ ١

 ىلإ لحترا مث ةدم اهب أرقأو اهنكسو ةياجب مدق ةيبرعلا مولع يف غبنو « نيبولعلا نبا ىلع سلدنألاب ذخأ

 للحلا يشاو اهنم ةديدع فيلآت هل . اهب سيردتلل غرفتو « اهنطوتساو سنوت ىلإ داع مث قرشملا

 مالكلا ملع يف ةديقعلاو «مالكلا ملع دعاوقو دودحب مالعألا»و يجاجزلل «لمجلا ىلع حورشو

 .اهريغو « «راكذألاو

 نم ؛ (م11078 /هال١٠:ت)) يسلدنألا يمرضحلا نودلخن نب ركب يبأ نب ىيحي ايركز وبأ ١

 « ينيرملا نسحلا يبأ سلجمب قحتلاو خيراتلاو بدألا يف قوفتو اهب مّلعتو سنوتب أشن ةيسلدنأ ةرسأ

 هللا دبع يبأل ةياجبب ةباجحلا بصنم ىلوت « نانع يبأ دهع ىلع ةينيرملا ةلودلا ةمدخن يف لظو

 يبأ ىلإ مضناو « هل ةباتكلا ىلوتو «ينايزلا يناثلا ومح يبأب قحتلاو اهب ملعو (ه/10) يصفحلا
 ةباتكلا ىلوت ثيح ناسملت ىلإ داع مث ساف ىلإ هقفارو ناسملت ىلع هئاليتسا دنع ينيرملا زيزعلادبع

 نايز ينب خيرات يف هباتكب فرع « نيفشات ريمألا ينايزلا دهعلا يلو نم رمأب لتقي نأ لبق يناثلا ومح يبأل

 . «داولا دبع نم كولملا خيرات يف داورلا ةيغب »

 (م1505 /ه8١8 :ت) يسلدنألا يمرضحلا نودلخخ نب ركب يبأ نب نمحرلا دبع ديز وبأ - 5

 «برغملا عوبر يف فاطو اهب ملعتو « ةيسلدنأ ةرسأ يف سنوتب أشن « «داورلا ةيغب» بحاص ىيحي قيقش

 ٠0 5) اهب سردو ةياجب مدق « رمحألا ينبو نيينايزلاو نييئيرملا تاطالبب قحتلاو يلبآلا ىلع ذملتتو

 سردو ةباجحلا اهب ىلوتو ةيرملأ نم مدقف هللا دبع يبأ يصفحلا ريمألا نم بلطب اهيلإ داع مث (ها/00-

 تغرفتساو ةكلم لمحب تللقتسا ! : هلوقب هسفنب فيرعتلا يف كلذ ركذو ءاه ا/51/ 41557 يتنس اهب

 يفارصنا دعب فكاع كلذ عم انأو ةبصقلا عماجل ةباطخلل ينمدقو هناطلس ريبدتو هرومأ ةيسايس يف يدهج

 رهتشاو « «ربعلا» باتك ةيخيراتلا هتعوسومب فرع « «راهنلا ءانثأ ملعلا سيردت ىلإ ةودغ كلملا ريبدت يف

 يبرعلا برغملا دالب يخرؤم ديمع دعُف « خيراتلا نف جهانمو عامتجالا ملع دعاوق اهنمض يتلا هتمدقمب
 .يمالسإلا

 4ا/



 نا ا ندا اما ام نما حن وس 1 م م درس رت خا نجح ماتا ةيسلدلألاةيباجب ةسسرلدم

 ( ةعيبطلاو بطلاو كلفلاو ربجلاو باسحلا ) : ةيعيبطلاو ةيضايرلا فراعملا 3

 2 (م١١١1 /ه8906 :ت) يبطرقلا يراصنألا دمحأ نب قيتع نب يلع نب ىسوم نسحلا وبأ 0

 . اهئاملع ىلع فرعتو ةياجبب ةدم رقتسا « هقفلاو خيراتلاب فراع « بطلاب ملاع

 نيعلطملا بطلاب نيفراعلا نم « (م1177 /ه5٠57 : ت) ىقلاملا دلاخش نب دمحأ سابعلا وبأ -

 . ىفوت اهبو اهئاملع ضعب هنع ذخأو « اهب ءاتفإلل سلجو ةياجب مدق « ةيعيبطلا مولعلا ىلع

 /ه51/5 :ت) سارادنا نباب فورعملا يسرملا يومألا دمحأ نب دمحم مساقلا وبأ 0

 ةالولا بط ىلوتو « ةياجبب رقتسا ضرملا صيخشت يف هتعاربب رهتشا 2 بطلا يف ملاع م11

 سنوت ىلإ همدقتسي نأ لبق ةيودألا يف اهب هتزوجرأ متأو ءانيس نبا ةزوجرأو يلوزجلا نوناق اهب سردو
 . ىفوت ثيح رصنتسملا يصفحلا ناطلسلا

 ةفرعم هل .(م1595١1١ه١01 :ت ) ىبطاشلا ىجرزخلا نمحرلا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ

 , هدهع ىلع « ءابطألا رهشأ نم ربتعا ىتح بطلا يف قوفتو ةيعيبطلا مولعلا ىلع عالطاو هقفلا لئاسمب

 . سنوت ىلإ اهنع لوحت مث ةياجب ءاضق ىلوت

 ةساردلل اهيلإ هجوت دقف يملع عاعشا زكرم ةياجب تحبصأ نييسلدنألا ءاملعلا ءالؤه مث هللا لضفبف

 يسنتلا فلخي نب ميهاربإ قاحسإ وبأ : لثم « برغملا دالب فلتخم نم مالعأ ملعلا يقلتو

 دمحم وبأو (م1181 /ه185 :ت) يرامغلا ىيحي نب دمحأ سابعلا وبأو « (م١1181 /ه٠58:تر)

 يناسملتلا يبرغملا دمحم هللا دبع وبأو « (م/87١7١ه7857:ت ) يناسملتلا فولخم نب زيزعلادبع

 وبأو « يسانزيلا رمع نب نمحرلا دبعو « يلاكدلا ترانات نب ديعس وبأو « (م1708 /ها/09 :تر)

 برغملا رضاوح ءاملع نم ةبخن ةياجب تبطقتسا امك . مهريغو يتامغالا دمحم نب هللا دبع دمحم

 :ت) يبيجتلا قاحسإ وبأو « (م5١١1 /ه0٠5:ت ) يليسملا يلشهنلا ميركلا دبع لثم اهب سيردتلل

 يناسملتلاو ينابقعلا دمحم نب ديعس نامثع وبأو « اهب ءاضقلا بصنم لغش يذلا (م 1711 /ه1/7

 . مهريغو (م1108 /ه١١41 : ت)ينيرملا نانعوبأو ةياجب ءاضق ىلوت يذلا

 يف لضفلا مهل ناك يسلدنأ لصأ نم مهضعب نييئاجبلا ءاملعلا نم ليج اهسرادم نم جرَخت امك
 : مهنم ركذنف برغملا دالبب ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا رارمتسا ىلع ةظفاحملا

 /ه1١11:ت) لصألا يسلدنألا أشنملا يئاجبلا يرهفلا ميهاربإ نب دمحم هللادبع ابأ يلوصألا

 « مالكلا ملعو ةغللاب نيفراعلا نم دعي « سلدنألاب ةيليبشإ لامعأ نم ناقزرم دلب نم هلصأ م7
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 تاءاطعلاو تاسيلقتلا نم نورق 1 سلدنألا 0 ب د مام هند دعما تاكد دات كان يبطل خذ م

 لوحت مث (ه017/) اهب ءاضقلا فلختساو شكارم ىلإ هجوت مث رصمب ملعلا ذخأو قرشملا ىلإ لحر

 هالتبا امدنع هعم نحتتماو « يبطرقلا دشر نبا فوسليفلا نم ةدوم هل تناكو « اهب ءاضقلا ىلوتو ةيسرمل

 هيلإ نسحيو هنع وفعي نأ لبق هعم ىفنو « دشر نبا ةاجن يف اًببس ناكو (ه591) يدحوملا روصنملا

 ؛ ( ه١5/) اهرخآ يف فرص تارم ثالثل ةياجبب ءاضقلا بصنم لغش « يدحوملا رصانلا ةفيلخلا

 ءافرشلا»» يف ديباقتو + يلازغلا مداح ىبألا«ىفصتسفلا» ىلع ديباقت هل «فيلأتلاو سيردتلل غرفتف
 . هرصب دقف نأ دعب ةياجبب ةينملا هتفاو ««نيينارمعلا

 (م1 /ه١١5:ت) ىئاجبلا يواوزلا ىبحي نب ىيحي ايركز ابأ ملاعلا هيقفلاو حلاصلا يلاولا -

 لصألا يليبشإلاو أشنملا يئاجبلا يراصنألا عيبر نب قحلا دبع دمحم ابأ فوصتملا ملاعلا

 .(ما5ا/5 /هكاله :ت)

 مه 14٠ :ت) يئاجبلا ريرضلا ينشخلا زيزعلا دبع هللا دبع ابأ يلوصألاو قثوملا ةيوارلا -

 .(م5

 ةرشحم نباب فورعملا يسيقلا رهاظ نب دمحم لضفلا وبأ « ملاعلا هيقفلاو بتاكلا بيدألا

 يدحوملا نمؤملا دبع نب فسرويل ةباتكلا ىلوت (م١١1؟ /ه098) لصألا يسلدنألاو ةأشنلا يئاجبلا

 . هبولسأ ةقرو هتغالبب رهتشا ء روصنملا بوقعي نباو

 .(م1194١ /ه1701 :ت) يئاجبلا هللا دبع نب رصن يبأ نب يلع هيقفلاو ثّدحملا -

 فلؤمو ؛وحنلا يف ةيفلألا» بحاص « (م1771 /ه578:ت ) يواوزلا يطعم نبا يوحنلا -

 لمجلا باتكل حورش»و «جارسلا نبا لوصأ ىلع ةيشاحاو «نيناوقلا»و «دوقعلا»و «لوصفلا»

 .اهريغو «يجاجزلل

 .(م11؟05 /ه707 :ت) يئاجبلا ةيواولا نب يلع نسحلا ابأ ةيوارلا هيقفلا -

 . (م177/7 /هال/05 : ت) يئاجبلا عيبر نب قحلا دبع دمحم ابأ هيقفلا -

 نويرغ نبا هنع ىور « (م17177 /ه580:ت) يئاجبلا ليحك نب دمحم ابأ ثّدحملا هيقفلا -

 .هريغو

 ناونع باتك بحاص «(04:*17 /ها/4٠ :ت ) ينيربغلا دمحأ سابعلا ابأ ثّدحملا ىضاقلا -

 . ةياجبب مالعألا ءاملعلا نم ةعبسو ةثامل هيف مجرت يذلا ةياردلا

 يئاجبلا يلامشلا قحلا دبع نب روصنم نب دمحأ نب دوعسم نيدلا رصان يلع ابأ هيقفلا ملاعلا

 طبترا « برغملاو قرشملاب نوريثك ءاملع هنع ذخخأ « هرصع ءاملع رهشأ نم ؛ (م 1881 /هالا" ١ :ت)

 . همزالو يلاشملا نارمع ىسوم وبأ هب

15 



 د ل باعد هر نوم عمار درت مكر ماعلا عا ع اساعدك تع هد داما دأط عاج مل ع عاق مف م دع قع هاما تيس دتألا ةياجب ةسسسردم

 ةبطخلا ىّلوت « (م171 /ها/#١ :ت) يئاجبلا نويرغ نب دمحم هللا دبع وبأ ةيوارلا هيقفلا -
 . «ةياردلا كلسم كلاسلا ؛ ةياورلاب عتمتملا١ : هلوقب ينيربغلا هفصو « ةبصقلا عماجب

 ما /ها/ ؟ ؟ :ت) يئاجبلا يلهابلا ىيحي نب دمحم هللا دبع ابأ رسفملاو هيقفلا ثدحملا -

 .(م1774 /هالا/٠ :ت) يئاجبلا يواوزلا يلع ابأ يتفملا -

 . (م1701" /ها/ ه٠ : ت) يئاجبلا ناكربأ نب ىسيع ىسوم ابأ يضاقلا هيقفلا -

 . (م1157 هال 4ا/ : ت) يئاجبلا يلع نب دمحم زيزع ابأ هيقفلا -

 .(م19284 /هالملك : ت ) يئاجبلا يسيلغولا دمحأ نب نمحرلا دبع ديز ابأ يتفملا هيقفلا -

 ناسملتب رقتسا .(م515١1 /ه065 : ت ) يئاجبلا يلاشملا ىسوم نب نارمع ىسوم ابأ هيقفلا -

 . نوريثك ءاملع اهب هنع ذخأو

 . ملاعملا ىلع حرش هل , (م 1707 /ها/5 5 :ت) يئاجبلا نسح نب يلع ابأ يلوصألا

 تلظف ؛ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا لاجم يف ةقومرم ةناكم ةياجب تأوُبت ةيسلدنألا ةمهاسملا هذهب
 رشع عبارلاو رشع ثلاثلاو رشع يناثلا / ةرجهلل نماثلاو عباسلاو سداسلا) نورق ةئالث نع ديزت ةرتفل

 ثارتلا لاقتنا مت اهتطساوبو اهقيرط نعف « برغملا دالبب ملعلا زكارمو ةفرعملا تارانم ىدحإ (داليملل
 برغملاو ةصاخخ لئابقلا دالب تلبقتسا اهلالخ نمو قرشملاو سنوت وحن رخأتملا يسلدنألا يملعلا
 نوسسؤي « ةيلخادلا ندملا يف اوعزوتو يداوبلا يف اورشتنا نيذلا سلدنألا ءاملع عومج ةماع طسوألا

 مهدضاعيو مهرزأ دشي « حلاصلا فلسلا ديلاقتو ةيمالسإلا فراعملا ىلع نوظفاحيو اياوزلاو دهاعملا
 . لئابقلا خويشو ءاهقفلا مهتمدقم يفو ٌناكسلا

 ةياهن عم اهب ةفاقثلا ريوطت ىلع رثأ يسلدنألا روضحلل دعي ملو رسحلي ةيسلدنألا ةياجب رود أدب
 عم برغملا دالب اهتفرع يتلا ةماعلا عجارتلا ةكرح لعفب (يداليملا رشع عبارلا ) يرجهلا نماثلا نرقلا
 لاوحألا بارطضاو داصتقالا دومجو ناكسلا صقانتب تزيمت يتلاو ينايزلاو يصفحلا دهعلا ةياهن
 نأ ركذو (م6١15 /ه١9571) ةياجب راز يذلا نازولا نسحلا هظحال ام اذهو ؛ ةيسايسلاو ةيعامتجالا
 ينيربغلا هيلإ راشأو , "1 لزنم 8٠٠١ زواجتي ال اهددع حبصأ « 75٠0٠١ ب ردقت تناك يتلا اهلزانم
 هنأ ريغ .... مالعألاو ءاملعلا نم ةلج لحمو مالسإلا دعاوق ةيقب دلبلا اذهو ” : هلوقب ةياجبب هرورم دنع
 الاشو داع ىتح هب ناك يذلا ملعلا رحب ضاغ دقو رضحلاو ودبلا ناوألا اذه يف لمش ام ريغلا نم هارتعا
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 تاءايظعلاو:تاتسلقتلا نيم نور: نيلدنالا "3ع اع حل ودم م او هما يامل

 كرت يف اوكلسو رتافدلاو فحصلا ىلع اورصتقا دق ملعلا ةبلط نم داحأ هبو ًالالطأ داع ىتح همسر ىفعو

 . 2؟7«رباكألا مالعأ اهضري مل اًقيرط ةياورلا حيحصت

 رشع سماخلا ) يرجهلا رشاعلا نرقلا يف ةياجب اهشيعت تحبصأ يتلا ةبعصلا عاضوألا هذه مغر

 اعفاد تناكف « يئاجبلا طسولاب اهريثأت لزي ملو اهرثأ حمي مل ةيسلدنألا ةمهاسملا نأ الإ « (يداليملا

 برغملا دالبب يمالسإلا دوجولا ددهي حبصأ يذلا ينابسإلا رطخلا ةهجاومل زفحتو ظقيت ةكرح روهظل
 نم عيجشتو ةيوبابلا نم ةكرابمب ةيقيرفاب ةينارصنلا برحلا ةيسايس ةلصاومو سلدنألا عايض دعب

 رصنعلا ةيويح لعفب ةياجب نم يرحبلا داهجلا ةيلمع قالطنا يف ةكرحلا هذه تزرب دقو «ةسينكلا
 ةيبوروألا لحاوسلا ىلع ةيرحب تامجه نشل ةدعاق ىلإ ةياجب تلوحتف ؛ ناكسلا عم هنواعتو يسلدنألا

 لهأ (وزغلا يأ ) كلذ يف عرشو » : هلوقب (م 17٠ /ها/١5 يلاوح ) نودلخ نبأ كلذ دكؤي امبسح

 ىلإ هنوبكري مث ... لوطسألا نوعنصيو رحبلا ةرازغ نم ةفئاطلاو ريفنلا عمتجيف ؛ ةنس نيثالث ذنم ةياجب

 اذه نع زجنأ دقو 7'"2 «ىرسألاو يبسلاو مئانغلاب نودوعيو ... ةلفغ نيح ىلع مهرئازجو ةجنرفلا لحاوس
 لالتحا ىلإ ةقحال ةرتف يف ىدأو طسوألا برغملا لحاوس ىلع ينابسإلا طغضلا دايدزا ىرحبلا طاشنلا

 .(م١٠161 /ه917) زعرتتض لع 20[8هضم ورافان ودرايب ةدايقب ينابسإ لوطسأ فرط نم اهريمدتو ةياجب

 دقف ؛ طسوألا برغملا دالب خيرات يف ةمساح تاروطتل ةيادب نابسإلا فرط نم ةياجب لالتحا ناك

 , ىراصنلا دي نم اهذاقنال « (م151؟ /ه914) نيدلا ريخو جورع : نيوخألاب اهناكس دجنتسا

 ديحوت نع ترفسأ ؛ ةينابسإلا ةياروطاربمالاو ةينامثعلا ةفالخلا نيب ةيملاع ةهجاوم ىلإ عارصلا لوحتف

 لحاوسلا نم نابسإلا درطو ةينامثعلا ةلودلا راطإ يف اهب يزكرم مكح روهظو طسوألا برغملا دالب
 ريمدتلا لعفب ماطح نع ةرابع تحبصأو اهناكس اهنم رجاه يتلا (م1000 /ه975؟ ةنس ةياجب عاجرتساو

 هتلحر يف ىترقمقتلا كلذ فصو دقو « ةنس نيعبرأو ةسمخ ةدمل نابسإلا مكح تحت هل تضرعت يذلا

 رقتسمو لمعو ملع راد تناك ةياجب ١ : هلوقب 0١( /ه999) (ةيكرتلا ةرافسلا يف ةيكملا ةفحملا»

 ةعلق ؛ رحبلا فرط ىلع لئالق رايد الإ اهب قبي ملو ىراصنلا اهمده بارخ نآلا يهو نيحلاصلا ءاملعلا

 , 2147 (ودعلا نم ىسرملا عنمي كرتلا نم ةيحانلا كلت ىلوتم اهب لزني ةريغص

 ه9515) اهتسارحل دنجلا نم ةيماح اهب مهرارقإو ةياجبب ةينامثعلا رئازجلا ماكح ءاتنعا مغرو اذه

 ناكسلا ةليلق تلظف ءاهدجم ميدقو اهزع فلاس عجرتست مل اهنأ الإ (م1875 1١06050 /ه04

 )١15( سيراب) « ةيكرتلا ةرافسلا ىف ةيكملا ةفحتلا « ىلع نسحلا وبأ « ىتورقمقتلا .١5955 ص ؛(م ١0 ١
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 را لك لح ا ع هدو ل يسسساا ككتاو ةاع اجا اردو فه يس طع بأ رلا هادم نادك ةيسصنشلابتألا ةنناجحتي ةنستسؤزدسم

 واش لثم ةرتفلا هذه يف اهيلع اوفرعت نيذلا ةلاحرلا ضعب فاصوأو لوق بسح نارمعلا ةصقان

 ماع 116281 لازيرت ةدايقب يسنرفلا شيجلا اهلتحا نأ دعب اهب قب ملو 51809/, 2ءال50061 لانوصيابو

 ,1190 ةيسين ىفلأ ىوس ناك نم ما

 لالتحالا عم يسلدنألا اهرصنع ىشالتو يملعلا اهرود ءافتخاو ةياجب نارمع لالحمضا عمو

 ةيسلدنألا ةرجشلا نإف ؛(يداليملا رشع سداسلا نرقلا ) يرجهلا رشاعلا نرقلا لهتسم يف اهل ينابسإلا

 فير يف ةنماك اهتقاطو ةيح اهقورع تلظ « اهتيمنت ىلع تلمعو ةيئاجبلا ةئيبلا اهتتضتحا ىتلا ةكرابملا

 ءالؤه حجن دقف ؛ نابسإلا نم اًبوره نييسلدنألا ةياجب ءاملع بلغأ هيلإ رجاه يذلا « لئابقلا دالب

 اهتمدقم يفو ةرقماتو يلعي ينبو ةرجرجو ماموصلا يداوب ةيملعلا دهاعملاو اياوزلا سيسأت يف ءاملعلا

 خيشلاو روصنم ديسو سيردإ نب دمحأ يديسو فيرشلا نب يلع يديسو يلوليلا نمحرلا دبع ديس اياوز

 ىلع نيرداقلا ءاهقفلا نم ًالايجأ اياوزلاو دهاعملا هله تجرخ دقف « اهريغو حابصم دالواو بارعأ

 يف امساح ًالماع'اوناك ؟؛ هقفلا لئاسم حرشو ةيبرعلا ئدابم نيقلتو ثيدحلا ةياورو نآرقلا ظيفحت

 مامأ ةيراضحلا ةعانملا رئازجلا باستكا يف !رشابم اًببسو « ةقطنملاب ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا رارمتسا

 يف اياوزلا هذه ىلإ دوعي لضفلاف ؟ اهتاموقم ىلع ءاضقلاو رئازجلا بيرغتل ةفداهلا ةيسنرفلا تاططخملا

 نرقلا يف ةيرئازجلا ةينطولا ةكرحلا روهظل ةيضرألا ةئيهت يفو ةيرامعتسالا ةيسايسلا راثآ نم دحلا

 .هبحصو سيداب نبا لاثمأ « نييرئازجلا نيحلصملا نم لوألا ليعرلا يديأ ىلع نيرشعلا

 16مل, نط . طاتقامتنع لع ازللقو لع اد12:هرتمعم لم 2ممماملاتقع أ 18 عمانتل لع ام ةهعاقاق ةعطقم]هعأاودع لع (؟0)
 6مصقاكماتمع 1969 ر 8[ةينعوتك, 0. 0م. كتاب م. 4
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 تاءاطعلاو تايبلقتلا نم نورق : سئلدنألا 20 ع د د ملال مع عاود هو هد تام ال ق0 2م طاق هعو عدب د رع ترو هد ماو مدع دو

 : رداصملا :الوأ

 :(هالالا/ :ت) هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأأ نيدلا فرش « ةطوطب نبا

 : توريب  يناتكلا رصتنملا يلع قيقحت ؛ رافسألا بئاجعو راصمألا بئارغ يف راظنلا ةفحت

 : (ه١8/ :ت) دمحم نب نمحلر دبع ديزوبا نيدلا يلو « نودلخ نبا

 ةبتكمو راد : توريب « ىصاع رجح قيقحت ؟ برعلا مايأ يف ربخلاو أدبتملا ناويدو ربعلا

 .ما01/ «لالهلا

 : (ه06 :ت) دمحم نب يلع نسحلا وبأ نيدلا ردب « يشكرزلا

 .ماؤ85 « (ن .د) : رئازجلا «ةيناثلا ةعبطلا« يبرعلا ليعامسإ قيقحت ةيفارغجلا باتك

 : دمحم هللا دبع وبأ « يردبعلا

 دمحأ قيقحت ؟ (ةيبرغملا ةلحرلا ) قرشملا دالب ىلإ ةلحرلا ربخ يف قرطملا رظانلا هيلإ امسام

 .م19570 « ققحملا : ةئيطنسق « ودج نبا

 : (هال١ 5 :ت)دمحأ نب دمحأ سابعلا وبأ « ينيربغلا

 «بنش يبأ نب دمحم قيقحت ؟ ةياجبب ةعباسلا ةياملا يف ءاملعلا نم فرع نميف ةياردلا ناونع

 م١191 . (ن .د) : رئازجلا

 : (ها/الا7 :ت) يلع نب ليعامسإ ءادفلا وبأ نيدلا دامع « ءادفلا وبأ

 .م 1879 « يفلوس شرشن : رئازجلا « نادلبلا ميوقت

 :(هال44:ت) يلع نب ءافولا وبأ نيدلا ناهرب « يرمعيلا نوحرف نبا

 نب مالسلا دبع نب سابع : ةرهاقلا . بهذملا ءاملع نايعأ ةفرعم يف بهذملا جابيدلا

 .ها؟١؟9 ءنورقش

 :(ه١٠8 :ت) نيسح نب سابعلا وبأ ٠ ذفنقلا نبا

 .م19159 « (ن.د) : ةرهاقلا « سيريب يره قيقحت ؛ تايفولا

١. 



 01 اا م ةيسلدنألا ةياحب ةلسردم

 : ينايلملا دمحم هللا دبع وبأ « ميرم نبا

 (ن.د) : رئازجلا « بنش يبأ نبا قيقحت ؛ ناسملتب ءاملعلاو ءايلوألا ركذ يف يناتسبلا

 .ما1

 :(ه١١ 5١ :ت) دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ « يرقملا

 ء ديمحلا دبع نيدلا يبحم دمحم قيقحت ؛... بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن

 . (ت.د) « رداص راد : توريب

 : عجارملا : اًيناث

 :يلع نسحلا وبأ« يتورقمقتلا

 .ما69 « (ن .د) سيراب  ةيكرتلا ةرافسلا ىف ةيكملا ةفحتلا

 : لداع ؛« ضهيون

 بتكملا : توريب « نيرشعلا نرقلا فصتنم ىتح مالسإلا ردص نم رئازجلا مالعأ مجععم

 .م 191/1١٠ ةعابطلل يراجتلا

 :يواثفحلا دمحم « لوغلا

 .م19:09 ٠ (ن.د) : رئازجلا «. فلسلا لاجرب فلخلا فيرعت

 8طن مكء طلال ىر 1+. :

 آم 8ظهنرتع هرتعماأملع د0ان5 1ت5 81015105 2ةرتكب 1940 .

 1[ةعونتو (نط .:

 11560116 ع5 11165 لع 15 طهتصعع لو ©هصماقما ل6 زل 16عءانتاأ لع 13 1
 26010 عاوتع لع (0هدمامم نتعب 1969 .

 آكبعمالو !. :

 "هلكتعمتم , آ2عدعصماتم» لع 1"ةلظتوانف , مان. 1201076116 علتاتمم 2 انأغ مون خذ. ظمقسنل قنا
 ظهر 1956 .

 11232عدلتكو (© . :

 "810220" , ذم ةمعالع10م6لزعف لع 1"1داهسسا 1 11 .
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 برغلا ىلإ قرشلا نم ةيبرعلا مولعلا لاقتنا
 ابوروأ يف اهربثأتو

 بايد يلع :روتكدلا





 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا هرم ات هنن اجلا ماو 4 ها يس ساب يا ا تالا

 ابوروأ يف اهريثاتو برغلا ىلإ قرشلا نم ةيبرعلا مولعلا لاقتنا

 *'بايد يلع :روتكدلا
 ثحبلا صلختسم

 ةقالع رخآ ىنعمب وأ برغلاب قرشلا ةقالع اهيف انحّضو ةيخيرات ةثطوتب عوضوملل انمّدق دقل
 « برغلا ىلإ ةيبرعلا فراعملا لاقتنال لوألا ردصملا ناك - قرشملا يأ - هنوك برغملاب قرشملا

 ىلع انزّكر امك . لاجملا اذه يف بناجأو برع نم نيروهشملا نيثحابلا ضعب يأرب نيدهشتسم
 لهأ رظني ناك فيكو « ةيريبيألا ةريزجلا هبشل ىلوألا حتفلا تايلمع عم قفارت يذلا لاقتنالا اذه تايادب

 ضعب ركذ عم برغملا ىلإ قرشملا نم اودفو نيذلا ددع رصح ىلع انجرعو « قرشملا لهأل برغملا
 امل عساولا راشتنالا ناك ثيح ؛ ةديدجلا ضرألا يف لاّعفلا اهريثأت اهل ناك ىتلا ةزرابلا تايصخشلا
 دنع انفقوتو « ةريزجلا هبش دودح زواجتو هتيص عاذ نأ ةجردل تايصخشلا كلت هتعرتخا وأ هتلخدأ

 هتاثدحتسمل ناك امو ةفورعملاو ةديرفلا بايرز ةيصخش يهو الأ لاثملا ليبس ىلع ةمهم ةيصخش

 يلع يبأ : لثم ةمهم تايصخش ىلع اضيأ انجرع امك . ماع لكشب ريثأت نم ةينفلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالا
 يبأو ٠ (صوصقلا) بحاص - يدادغبلا دعاص ءالعلا يبأو « (رداونلاو) (يلامألا) بحاص يلاقلا

 . مهريغو مكحلا نب ناورم نب رمع نب كلملا دبعو ؛ يكاطنالا نسحلا

 هنعدبأ ام لالخ نم ريثأتو ةرهش نم نهل ناك امو تافورعملا يراوجلاو ءاسنلا ضعب انركذ دقل

 . يمخللا جاجح نب ميهاربإ ةيراج « رمقو ةيندملا لضفو « ةيندملا ةدباعك ةيبدأ نونف نم هيف ندجأو

 11118 521طضذلل 01 12115 خلخال ]1 8142101185 01 1721017711001, 11
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 1ع ممتع ز5 ةماخم لنعمل زن عااتمع ه طئكام#تعدل ةالهمموأك ذم تبطتعط 7ع ةعماقتم طع

 مهن 01 اطع :عءاهكتمصمطتم عاتب ممم 8ومأ ةمل 11/ءعوأب هن طعاج عم طع 0عمأ هم اطع

 ةعماجب بادآلا ةيلك يف يبرغملاو يسلدلألا بدألا سردم ؛ (ةعبارلا سيراب) نوبرسلا ةعماج . بادآلا يف هأروتكد 2#

 . ىشمد
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 ا وا ع ع برغلا ىلإ قرشلا نم ةيبرعلا مولعلا لاقتنا

 06ع1لعمار ات طعرتع طق ؟مرمعت" 3/ةئ طع مكلسقتال هدتمتم 0غ اطع نقصماعت 0 ةيوطتع سم1 عل عع

 (0 اطع 177عوأب طماط ةخعوطتع ةمل 1مدعاعمص 7عا]-!عهماتنم ؟عوعوقءطعتك ةقع ن0.

 "1ع طءعتمصتسق 01 اطلق اتهمداعتم تبطتعا 1/35 2550612660 تتنط طع ةككأ حمهواتعواق 02 الع

 1طءيتقمس ظعدتسمات12 15 3150 ءسمطقمادعل. طع طقصصعت“ لص اطتعط اطغ معمماع هك طع 7!ءدأ

 :ععمهضلعمل طع معمما1ع 06 طع ظدقأ 15 2150 دانتقد5دغل. خ اتكقغ ه2 طع مهلطعد 02 اطووع لطم قع

 مسج طع 0رةعمأ 15 عاتتعمب ةلصعاتمو هانأ دورطع ممطتطعاللا معمكهمملت انعم جبطم دبعنع مكس عمان

 1ص طع معاب اةمل, اطع ةعط0قعاعصعماك 02 تنطماتط 50 1/1لعازن ةمععدل اطقغ اطعتم قصف انهننءالعل

 هل ء>عععلعل طع طهنصلقتتعم 02 اطق طءصتصمالاو معاك
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئدنألا هن داموا هادا وو حملا هدا شنوا و ووو دا جك كا كف ظلت دكة كل

 : ىرحألاب وأ « برغلاو قرشلا نيب ةقالعلا كلت ىلإ ةراشإلا بغرن « انعوضوم يف عرشن نأ لبق

 ؟ سلدنألا نع ثدحتن امدنع كلذ مهفن فيك

 قرشملا نيب تأدب يتلا ةقالعلا هذه « اهمدقتو مولعلا روطت يف لضف نم اهل ناك ام يلاتلابو

 ةيبرعلا ةفاقثلا ىلع علَّطم يأ فقوتسي اممو « ةماع برغلاو قرشلا نيب هيلإ تلآ ام مث نمو «برغملاو

 « رظنلل تفلمو « ريبك لكشب ةيقرشملا ةيبرعلا ةفاقثلاب اهرثأتو ىلوألا اهتايادب يف اميسالو « ةيسلدنألا
 ةيملعلا اهعورف ىتشب ةيركفلا مأ ةيعامتجالا مأ اهنم ةيسايسلا ءاوس « ةايحلا تالاجم فلتخم يفو
 ةعباتم الإ اوبأ قفألا اذه لهأ نإ الإ » : كلذ ىلع دهاش ريخ ددصلا اذه يف ماسب نبا لوقو « ةينفلاو

 , بارغ قافآلا كلتب قعن ول ىتح . ةداتق ىلإ ثيدحلا عوجر ؛ ةداتعملا مهرابخأ ىلإ نوعجري ؛ قرشملا لهأ
 , ةرهابلا مهرابخأو , امكحم اًباتك كلذ اولتو , اعنص اذه ىلع اوثجل ؛ بابذ قارعلاو ماشلا ىصقأب ّنطوأ
 الو ناسل اهيف فرعي الو , دلخ الو نانج اهب رمعي ال , ةيذرلا خانمو , ديصقلا ىمرم , ةرئاسلا مهراعشأو
 عبتتو ٠ يرهد تانسح نم تدجو ام عمجب يسفن تذخأو ١ كلانه امم تفنأو ؛ كلذ مهنم ينظاغف ءدي

 ؛ ةلحمضم ادامث هراحب حبصتو ٠ هلهأ هرودب دوعت نأ بيرغلا قفألا اذهل ٌةريغ , يرصعو يدلب لهأ نساحم

 تيلو  هلبق هئاسحإ تام نسحم ُبرايو . هلهأو ملعلا اوعّيض اميدقو , هئاملع روفوو ؛ هئابدأ ةرثك عم

 . ١05" ناسحإلاب قرشملا لهأ صخو . نامزلا ضعب ىلع ملعلا رصق نم يرعش

 اذإ اميسالو ةقالعلا كلت نع هانلق ام دّكؤيو « ريثكلاو ريثكلا انل حضتي « ماسب نبا لوق لمأت دعبو

 سماخلا نرقلا رخاوأ ةرتف رصاع ثيح « هلوق اهيف ءاج يتلا ةينمزلا ةرتفلا « رابتعالا نيعب انذخأ

 .""هه45 ماع هتافو تناك ذإ « يرجهلا سداسلا نرقلا نم اهب سأب ال ةرتفو «يرجهلا

 ايعاس ؛« قرشملاب برغملا رثأت يهو الأ « ةطقنلا هذه ىلع در ةباثمب هلمجمب نوكي نأ « «ةريخذلا» هباتك

 , ام دح ىلإ ماسب نبا قفاون امبر . مهريغ نورخافيو « هب نوزتعي ام مهدنع نأ « هدالب لهأ ماهتا ىلإ
 4 تلماكتو تجضن نأ دعب اميسالو 2 سلدنألا يف ةيبرعلا ةفاقثلا رمع نم ةرخأتم ةرتف ىف نكلو

 . ةصلاخ ةيسلدنأ تامس تاذ تحضأو

 « (م1914/1404.: ةفاقثلا راد : توريب) « سابع ناسحإ قيقحت ؛ ةريزجلا لهأ نساحم يف ةريخذلا ؛ ماسب نبا )010(
 . ١١ ص ءلوألا ذلجملا « لوألا مسقلا

 ((م4 « فراعملا راد : ةرهاقلا) « فيض يقوش قيقحت ؛ برغملا ىلح يف برغملا 2 يبرغملا ديعس نبأ 0

 , . ؟ ١/١
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 ل اا ا ام ام اا اان ا ا ع ا ها اع اع ع مم برغلا ىلإ قرشلا نم ةيبرعلا مولعلا لاقتلا

 قئاقحلا كلت ىسانتي نأل هتعفد يتلا هتيبرغمب ارثأتم ناك امبر ماسب نبا نإ : لوقلا ىلإ انعفدي ام اذه

 نم نيمداقلا لبق نم تئطو دق رايدلا كلت نإ ثيح « ريثأتو رثأت كانه نوكي نأ يعيبطلا نمف « ةيخيراتلا

 , ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلابو « ةيبرعلا ةغللاب مهنيدو مهتغل رشنب اوأدب . مهرودب نيذلا «٠ قرشملا

 ااعوبطم كلذ نوكي نأ يعيبطلا نمف اذلو ؛ قرشملا نم نومداقلا كئلوأ مه . كلذل ةذفنملا ةادألاو

 زيريب يرنه روهشملا يسنرفلا بيدألا وه اهو . دعب اميف اًيجيردت تق ام اذهو . يقرشملا عباطلاب
 نوكت يذلا بدألاو . دادغب يف نييسابعلا وحن اًمئاد اينابسإ يف نوبومألا علطتي » : هايإ قايسلا يفو لرقي

 يف ثدح امل ديلقتو ةاكاحم الإ وه ام تاظفاحملا يف ماكحلا لوح ةريغصلا روصقلا كلت يفو ةبطرق يف

 هنأ نم رثكأ يوغل ملاع وهو يلاقلا يلع وبأ : لاثمأ دادغب ءابدأ نوليمتسي ةبطرق ءافلخ ناك . قارعلا

 ةيليبشإ ريمأ ماق دقل . اًثيدح هرابخأ انتلصو يذلا عاجشلا يوغللاو قذاحلا رعاشلا يوغللا دعاصو ءرعاش

 مل هريثأت نكلو . زاجحلا نم وهو هبناج ىلإ هئاقبإو يرذعلا دمحم وبأ يرغللا بيرقتب جاجحلا نب ميهاربإ
 ؛دادغب يف امك ةنيدملا يف ٠ قرشلا يف تابردتملا تاينغملا يراوجلا لبق نم سروم يذلا نم ةوق لقأ نكي

 ةظهاب اًنامثأ نايحألا ضعب يف نوعفدي اوناك نيذلا , اينابسإ يف ماكحلاو ءارمألا لبق نم نهؤارش مت ثيح
 , 7« دادغب طالب نم نهعازتنال

 ىلإ قرشملا نم لحر نّمع ثيدحلا ددصب وهو «هحفن» يف يرقملا هركذ ام ىلإ ةراشإلا دون انهو
 نع الضف مهنم نايعألا رصحت ال نوريثك موق نرشملا نم سلدنألل نيلخادلا نأ ملعا ١ : سلدنألا دالب

 دعب قرشملا ىلإ داع نم مهنمو . هتينم هتفاو نأ ىلإ . اًنكسم اهرّيصو . اًنطو اهذختا نم مهنمو ,مهريغ

 . 4!( هتينم سلدنألاب تيضق نأ

 ددع مهنمو « اصخش نينامثو ةتس ةبارق مهددع غلب ذإ مهنم فورعملا ءاصحإب يرقملا موقي اذكه

 . تاروهشملا ءاسنلا نم

 هسفن ضرغلل اهولخدي مل قرشملا نم سلدنألا دالب اولخد نيذلا مظعم نأ ىلإ ةراشإلا ردجت انهو

 ءاوس « نيرشبمو نيحتافك سلدنألا اؤاج امنإو « قرشملا دالب ىلإ نويسلدنألا هلجأ نم بهذ يذلا

 ىلإ ةفاضإلاب « داشرإلاو هيجوتلا مهيلإ دنسيس نيذلا نوفقثملا مأ نويركسعلا ةداقلاو نولتاقملا مهنم

 . عاقصألا كلت يف يمالسإلا نيدلا رشنو « ةيبرعلا ةغللا ميلعت رودب مهمايق

 مزترجتو 11. 18 ممقكوتع ةصلقلهانكع ءد 4يعهاطع ]همك وتعب م.40 . 00

 : ه /” « بيطلا حفن « يرقملا 2
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نمنورق : سلدنألا 1 2 نا ماس نر ماباب اقوا هاك م كو اج ناو كد هع تبت تطول

 نم برغملا مدق نمم رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع « ةعماللا ءامسألا ضعب ضرعب موقنس
 ىلوم ناك دقل .* بايرز ءالؤه ةمدقم يف يتأيو برغلا يف ماع لكشب ريثأت نم اهل ناك امو «قرشملا
 يناغأ نم فقلتف « دادغب يف يلصوملا قاحسإل اًذيملت كلذك ناكو يسابعلا يدهملا نينمؤملا ريمأ
 قاحسإ هب ناك ام ىلإ عبطلا ةروصو ؛ ةروصلا بيط عم لقعلا قدصو « ةعانصلا مهف ىلإ يدهو هذاتسأ
 يلف رلا نيفماؤملاويصأل وه ىغ نفاو: سف

 (")اوركتباو سانلا كيلإ حار نوراه هرئاط نوميملا كلملا اهيأاي

 هل همول نعو باشلا ينغملا اذهب هباجعإو هاضر نع قاحسإ هذاتسأل ديشرلا برعأو « هل برطأو
 بدو هذاتسأ هنم فاخخ كلذ ةجيتنو « هب مامتهالاو هتياعر هيلإ بلطو ينغملا اذه نأشب همالعإ مدعل
 « هلاتغيس هنأ امإو « دالبلا كلت رجهي نأ امِإ : نينثا نيب راتخي نأ هل كرات هحراصو هءاجف « هيف دسحلا
 ةبطرق يف بايرز لبقتسا دقل « هتلئاع عم سلدنألا دالب دصقو هكرتف هذاتسأ ةردقل اًقراع بايرز ناكو

 ىلإ بلطو هب سأب ال اًدكسم هلزنأو « ديج بتارب مكحلا نب نمحرلا دبع ريمألا هل رمأو « اديج ًالابقتسا
 . "”ةرجهلل نيتئامو تس ةنس كلذ ناكو هيلإ اونسحي نأ هلامع

 رمحأ « اسماخ ارتو هدوع راتوأ ةدايزب ماق « ديدجلا هتماقإ ناكم يف بايرزب ماقملا رقتسا نأ دعب
 رسنلا مداوق نم دوعلا بارضم اضيأ عرتخا دقو « ةدئاف لمكأو ىنعم فطلأ هدوع هب بستكاف « اًطسوتم

 ناكو « عباصألا ىلع هتفخو هئاقنو ةشيرلا رشق فطلل كلذ يف عربأف ؛ بشخلا فهرم نع هب اضاتعم
 نونفو فرظلا بورض نم اًريثك يقيسومو نانفك هلاصخ ىلإ عمج دقو ؛ موجنلاب املاع اضيأ بايرز

 « بادآ نم هّنس اميف مهل ةودق مهصارخو سلدنألا لهأ كولم هذختا ىتح « ةرشاعملا فطلو بدألا
 فلخلا نم اهنوصقعيو « سأرلا طسو مهرعش نوقرفي فيك مهل هميلعت نويسلدنألا هنع هذخأ اممو

 نم ةليمجلا نكامألا هذه لك يطغت اهنوكرتي اوناك مهنأ لاح يف « نيبجلا ودبيو قنعلا رهظي ىتح

 اذه لثم ةسارد يف اهرصحل لاجم الو نويسلدنألا هنع اهذخأ يتلا تاداعلا نم ريثكلا كانهو « ناسنإلا
 . ””لاجملا )ن0

 دامع ناكو « ءانغلاو ىقيسوملا ميلعتل سلدنألا يف ةسردم لوأ أشنأ بايرز نإ : لوقلا ةصالخو

 ةطانرغو ةيسنلبو ةلطيلطو ةيليبشإ يف ىرخأ سرادم نم اهعبت امو « هيراوجو هتانبو هؤانبأ ةسردملا هذه

 ؛هناسل ةحاصف عم هنول داوس لجأ نم هدالبب هيلع بلغ بقل وهو بايرزب بقلملا عفان نب يلع نسحلا وبأ : همسا (5)
 . بايرز همسا مهدنع درغ دوسا رئاطب هبشف اذلو هلئامش ةوالحو

 ) )0ردصملا نفسه  ١/41" .
 . 7571175 /7” « قباسلا ردصملا : رظنا ليصفتلا نم ديزمل (6)
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 ا ااا ا ا ع ااا ااا ا ا اا اا اع ا ا اح ل ا ا ا برغلا ىلإ قرشلا نم ةيبرعلا مولعلا لاقتنا

 جئاتن نم ناك امك . ينابسإلا ىقيسوملا نف يف ساسألا رجح عضاو ربتعيو « هتسردمل رارمتسا ناك

 فرتلا بح يسلدنألا عمتجملا يف عاش نأ « ةينفلاو ةيعامتجالا هتاثدحتسم راشتناو سلدنألل هئيجم

 ناريزح علطم ذنم ضيبألا سبلي نأب يضقي يزلل ًاماظن بايرز عضو دقو « ةايحلا عتمب ذخألاو قئأتلاو

 ناولألا تاذو ةفيفخلا ةسبلألاو ريرحلا سانلا هيف سبلت يذلا لصفلا وه عيبرلا نأو نيرشت ةياهن ىتح

 اهنوقبطيف هءارآ نوسمتلي سانلا ناكو» « ةئطبملا فطاعملاو ءارفلا سبلتف ءاتشلا لصف يف امأ « ةددعتملا

 اًنايحأ طروتلا ىلإ ىدأ امم ؛ءانغلاب قلعتلاو ىقيسوملاب فغشلا اضيأ عاش امك. (اذك)”«اًحورو اضن

 دبع لثم ةرتفلا كلت يف اومكح نيذلا ءارمألا ضعب ررحت كلذ ىلع دعاس يذلاو « نوجملاو وهللاب

 ماع رخآلا ملاعلا ىلإ هلاقتناب بايرز يهتني اذه نمحرلا دبع ةرتف ةياهن عمو ؛«طسوألا نمحرلا

 ا

 نيخرؤملا نيب عامجإ هبش كانهو « سلدنألا يف ةينفلا ةضهنلا ثعب يف غلاب ٌرْثأ بايرزل ناكو
 . ةيسلدنأو ةيبرع لوصأ نم عبن دق رود ابورتلا نف نأ ىلإ ريشي نيثحابلاو

 بحاص «يلاقلا يلع وبأ قرشملا نم سلدنألا اومدق نيذلا اًضيأ نيروهشملا مالعألا نمو

 يدادغبلاب ىمسي ناكو « نييرصبلا وحنو رعشلاو ةغللاب هنامز لهأ ظفحأ ناكو « «رداونلا»و «يلامألا»

 .'١)بهيف هئالول دادغب نم هاعدتسا يذلا وه رصانلا نإ : لاقيو ؛ دادغب نم سلدنألا ىلإ هلوصول

 لخد « لصوملا نم هلصأو يوغللا , '"'يدادغيلا دعاص ءالعلا ابأ ءاملعلا ءالؤه نم اضيأ ركذنو

 « هيمأ ينب ىلع دفاولا يلاقلا يلع ابأ هب ضهانيس هنأ روصنملا نظو « رماع يبأ نب روصنملا مايأ ةبطرق
 دقو « روصنملا عم ةديدع رداون هل ناكو « ملعلا لهأ هنع ضرعأو « هيضتري ام هدنع دجي مل هنكلو

 اذإ هنأ روصنملا نم دعاص بلطو « يلاقلا يلع يبأل «رداونلا ١ باتك هارأو « هنم ردب امب ةرم بجعأ

 بهذ مث « يلع وبأ هدروي امم اًربخ دروي ال هنأو « هنم لجأو رداونلا نم عفرأ اًباتك دعي نأ هناكمإبف دارأ

 روصنملا رمأ تقولا كلذ ءابدأ هيلع علطا نأ دعبو «صوصفلا» هباتك زجنأو ءارهزلا ةنيدم عماجب سلجو

 : ءارعشلا ضعب هيف لاق ثيح « رهنلا يف هفذقب

 صوغي ليقث لك اذكهو صوصقفلا باتك رهنلا يف صاغ دق
 : دعاص هباجأف

 « (ت.د « ةايحلا ةبتكم راد : توريب) . طوقرق ناقوذ . د ةمجرت . سلدنألا يف برعلا ةراضح ا 2(

 . 3507/١ . قباسلا ردصملا ء يرقملا )٠١(
 . 7007١ /" . هسفن ردصملا « يرقملا 0005(

 : 7/2176 ص 2. هسفن رلصملا (١؟)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا دمك دع دوس اقم او داع داس دورا مع ع اند هال ماد نع م سس اق ل دارك ممتن قم

 (""صوصفلا راحبلا رعق يفدجوت 20امنإ «هندعم ىلإ داع
 لخدأ » : يضرفلا نب ديلولا وبأ لوقي هيفو يكاطنألا نسحلا وبأ اضيأ سلدنألا اولخد نيذلا نمو

 تعمسو ؛ هيلع سانلا أرق , هقفلا نم ظح هلو باسحلاو ةيبرعلاب اريصب ناكو . امج اًملع سلدنألا يكاطنألا

 ةنس ةيكاطنا يف هدلوم ناكو . هتقو يف اهتفرعم يف دحأ همدقتي ال . تاءارقلا يف اسأر ناكو . هنم انأ

 . 4 «ىلاعت هللا همحر ه االا/ ةنس ةبطرقب تامو ه8

 مكحلا نب ناورم نب رمع نب كلملا دبع « قرشملا نم سلدنألا ىلإ اًضيأ اودفو نيذلا نمو
 لخادلا نمحرلا دبع همركأف سلدنألا ىلإ ىضمو رصمب رمف « هئادعأ نم ًافوخ ماشلا نم رف ذإ , يرومألا

 ًاراف اهاتأ امنإو ؛ هريغك اًيضار سلدنألا تأي مل هنأ اميسالو « هنطول امئاد نحي ناكو « ةيليبشإ هآلوو

 : لاقو ماشلاب هنطو ركذتف ةيليبشإ يف ةدرفنم ةلخن ىأر هنأ يرقملا انل يوريو « قرشملا يف هموصخخ نم

 لهألا نع ةيئان ضرألا يف يلثم ةديرف تنأ لخناي

 (15) .: َ : ا

 يلذاش وهو 7 يقشمدلا فسوي يديس همساأو نيحلاصلا ءايلوألا لحأ اًضيأ سلدنألا مدق دقل

 . هفراعم ضعب ةرايزل ةركلا دعب ةركلا شآ يداو ةنيدم ىتأي ناك « ةقيرطلا

 ديلولا نبا بيبح دلو مأ ١"!ةيندملا ةدياع : نهنم ركذن ءاسنلا نم ددع اًضيأ سلدنألا مدق امك

 . ةنيدملا قيقر نم ءادوس ةيراج تناكو « نوحدب فورعملا ىناورملا

 نوراه تانب ىدحإل اهلصأو . لاصخلا ةلماك « ءانغلاب ةقذاح يهو (ةيندملا لضف اضيأ ركذنو

 لهأ نم تناكو يمخللا جاجح نب ميهاربإ ةيراج رمق اضيأ نهنمو « دادغبب تملعتو تأشن « ديشرلا

 ميهاربإدوجلا فيلح الإ 2ىجتري ميرك نم براغملا يفام

 يبد انعاش لزاسلا لك ١ ”ةسعن لرقي هعيدلا هاداازن نما

 . ل8ص ؛«قباسلا ردصملا ١9(

 : ١5 5ص «؛ هسفن ردذصملا )١5(

 . 5١.09 ص(. هسفن ردصملا )١5(
 . ١58 ص. هسفن ردصملا )1١(
 . ١١؟9ص « هسفن ردصملا ١0(

 )١6( ص. هسفن ردصملا ١5١ .
 )١( هسفن ردصملا « ص١١ ٍ
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 م برغلا ىلإ قرشلا نم ةيبرعلا مولعلا لاقتنا

 ةنسح نكت مل اهنأ يمقرألا اهفصيو ءارفعلا ةيراجلا اًضيأ سلدنألا نلخد يتاوللا ءاسنلا نمو

 : اهلو ةعراب ةينغم تناك اهنأ الإ . هتليمج الو رهظملا

 امرحلاةبحألا لكل حذإ امقسلا جلاعأ يليل لوطاي
 ("')امزع مكقارف ىسمأ مويلاف ادبأ مكقارف ىشخأ تنكام

 دقو ةايحلا تالاجم فلتخم يف ريبك ريثأت سلدنألا رايد ىلإ نيدفاولا عومجمل ناك هنأ دجن اذكهو

 ةفاقثلا نإ» : زيريب يرنه لوقي ددصلا اذه يفو ءيش لك يف قرشملا لهأ نوكاحي نويسلدنألا لظ
 عيمج نهذ ىلع ةيدادبتسا ةقيرط تضرفو يقرشملا رعشلاب اينابسإ يف تأدب , اذكه اهانيأر يتلا ةيبدألا

 مهتركاذ يف اهلباقي ام ىلإ ةرشابم نودوعي اوناك . ام ٌةيصخش وأ ابيدأ اوزيمي نأ اودارأ اذإف . نييسلدنألا

 كلذو هللاب قثاولاب نروق دمتعملاو , روصنملا رفعج يبأ يسابعلا ةفيلخلاب نروق دضتعملاف . ةيقرشملا
 0 ةيبدألا هتفرعم عماستاو هئاكذ ةدح بيسب

 دقف . قرشملاب اهتفسلفو اهملع يف سلدنألا تطبترا» : فيض يقوش لوقي هسفن راطإلا اذه يفو

 هءاملع هيلإ وه لسري ةراتو . هيدي ىلع اوملعتيل هيلإ هلهأ بهذي ةرات ؛ ةيفاقثلا اهجذامن هنم دروتست تناك

 . '""!«لاثملا ليبس ىلع يلاقلا يلع يبأك

 انركذ امك لقتنا فيكو ةيادبلا يف مولعلل يقرشملا لصألا : هيلع ديكأتلاو « هيلإ ةراشإلا دون امو
 تحبصأ فيكو ةيادبلا يف مولعلا هذه ةيديلقت نع رظنلا ضغبو « ةصاخ سلدنألاو ةماع برغلا ىلإ

 عقوملا اذه نمو « تالاجملا ضعب يف قبسلا اهل نإك ثيح ؛ ةصلاخ ةيسلدنأ تحضأو دعب اميف ةليصأ

 مزح نبا جاتنإل ىدص نم ناك ام ناكو « ةيبوروألا ةرومعملا ءاحنأ ةيقب ىلإ مولعلا هذه تلقتنا ديدجلا

 دون ءاهربع مولعلا لاقتنا مت جذامنل ةلثمألا ضعب ركذن نأ لبق . مهريغو يبارافلاو انيس نباو دشر نباو

 « عيمجلا اهيلإ فرصنا فيكو . تقولا كلذ يف ةيبرعلا ةغللا اهلثمت تناك يتلا ةناكملا كلت ىلإ ةراشإلا

 نيريثكلا لابقإو « كلذ ريغو ةيبدألاو ةينفلاو ةيفسلفلا دعصلا فلتخم ىلعو ةيمهأ نم هب تعتمت امل

 بطاخ امدنع 417810 0050088 يبطرقلا ورفلأ هلاق ام وه كلذ ىلع دهاش ريخو « ةغللا هذه ملعت ىلع

 هفسأت نع برعيو «ةيبرعلا ىلإ هدلب ءانبأ مظعم لوحتو ةيبرعلا راشتنا نم هفوخت اًيدبم نابسإلا ءانبأ

 برعلارعش ةءارق يف ىربك ٌهذل نودجي نيدلا يف يناوخإ نإ : لوقي ام ةلمج نم لوقيف كلذ لايح

 مممتتك 11. 0م. 46 255(
 ٠١٠١. ة ص ,(م15615 « فراعملا راد : ةرهاقلا) . توديز نبا ١ فيض يفوش 2(

 ك١



 تاءاطعلاو تايلقتلا نم نورق : سئلدنألا اا ناو د اق عداورما يام تماما رع وح رد ه0 2

 امنإو ءاهرضقنيو اهيلع اودريل ال :نيملسملا ةقسالفلاو نيدلا لهأ بهاذم ةسارد ىلع نولبقيو « مهتاياكحو

 أرقي - نيدلا لاجر ريغ نم  (دحاو نآلا دجت نيأو . اًحيحص ًاليمج اًيبرع اًيولسأ كلذ نم اوبستكي يكل
 تاباتك ةسارد ىلع فكعي  نيدلا لاجر  ىوس ْنّمو ؟ ةسدقملا ليجانألا ىلع تبتك يتلا ةينيتاللا حورشلا

 ةغل الإ مويلا نوفرعي ال ىراصنلا نابش نم نيبوهوملا نإ ! ةرسحللاب ؟لسرلاو ءايبنألا راثآو نييراوحلا

 نوحرصبو ٠ اهبتك عمج يف ٌةلئاط ًالاومأ نرقفني مهو . مهن يف اهيلع نرلبقيو اهب نونمؤيو . اهبادآو برعلا

 ءاردزا يف كرباجأ ةيئارصنلا بتكلا نع مهتثدح اذإف ؛ باجعإلاب ةيقيقح بادآلا هذه نأب ناكم لك يف

 نيب دجت داكت الف ؛مهتغل ىتح ىراصنلا يسنأ دقل ! ملأللاب , مههابتلا اهيلإ اوفرصي نأب ةريدج ريغ اهنأب
 برعلا ةغل يف ةباتكلا نع امأف . أطخلا نم اًميلس اًباتك هل بحاص ىلإ بتكي نأ عيطتسي ًادحاو مهنم فلألا

 رعش قوفي ام يبرعلا رعشلا نم نومظني مه لب , قمنم بولسأ يف اهنوديجي اًميظع اددع مهيف دجاو كنإف
 ال00 مهسفنأ برعلا

 نإف « كانه هتقفاوم وأ « انه هتفلاخم مث نمو هتشقانمو ورفلأ لوق دنع انفوقو نع رظنلا ضغبو

 وأ « ةيبرعلا ةغللا اهلصت مل يتلا قطانملا يفو « ميشهلا يف رانلا نايَرَسك ناك ةيبرعلا ةغللا راشتناو عويذ

 هومسو جاتنإلا ةدوجف ؛ ةديدجلا ةغللا هذه كلت وأ ةقطنملا هذه ءانبأ ملعتي نأ ناكمب ةبوعصلا نم ناك

 اهتمدقم يف ةينيتاللا تناكو ىرخألا تاغللا ىلإ ةعئارلا راثآلا هذه ةمجرت ىلإ نيركفملاو نيثحابلاب عفد

 لبقو « ةيبوروألا ةرومعملا ءاحنأ ىلإ راثآلا هذه تلصو تامجرتلا هذه لالخ نمو « اهسأر ىلعو لب

 هلقن ام ركذن نأ دون « ابوروأ يف اهراشتناوةيبرعلا مولعلا لامتنا ىلع ةيح دهاوشك ةلثمألا ضعب ركذن نأ

 ريد سيئر نإ) : «رشع عساتلا نرقلا يف ةيرشبلا نيوكت» باتك يف 813/5811 وفرب نع ايركز مشاه ايركز

 ايئاملأو اسنرف نم ةبلطلا تفاهت نم دهاشي ناك امل , سلدنألاب هتماقإ ءانثأ فسأي ناك ©1انانإل ينرلك

 اهب تداج نأشلا ةميظع ةبه ملعلا» : اضيأ وفرب فيضي امك « ''؟!«ةيبرعلا ملعلا زكارم ىلع ارتلكناو

 ةفاقثلا ةودنل همدق يذلا هثحب يف دولوم مساقلب ديسلا انل ركذي امك . «رضاحلا ملاعلا ىلع ةيبرعلا ةراضحلا

 120 يكسفاليب ناج ريبكلا ذاتسألا نإ) : م٠144 ماع قشمد يف خيراتلا ربع ةينابسإلا  ةيبرعلا

 رشاعلا ىقتلملا داقعنا ءانثأ مهل لاق دق وسراو ةعماج يف ةيمالسإلا تاساردلا مسق سيئر 51

 يف سردي ناك دشر نبال بطلا يف تايلكلا باتك نإ»: م915١ ماع رئازجلاب ةبانع يف يمالسإلا ركفلل

 ةلخادم يف ءاجو . «رشع نماثلا نرقلا ىتح  يلاحلا ابابلا سأر طقسم 0130101(  ايفوكارك ةعماج

 ةزملاوب يف تدل وبمره ةعماجب ذاتسألا 11581141/4171)] 1.5877 يال نامريه ذاتسألا نأ اًضيأ مساقلب ديسلا

 ص ء (م 1198 ٠ ةيرصملا ةضهنلا ةبكم :ةرهاقلا) ٠ سنؤم نيسح .د ةمجرت : يسلدنألا ركفلا خيرات ءاشلاب (15)

 . ١5" ص ,. (م٠191 ءن.د : ةرهاقلا) « مولعلا ىلع ةيبرعلا ةيمالسإلا ةراضحلا لضف ءايركز مشاه ايركز )١5(

' ١6 



 0 د ا ا يحك جودا يعم مي دعم برغلا ىلإ قرشلا نم ةيبرعلا مولعلا لاقتنا

 (رشع عساتلا نرقلا ةيادب ىتح ايناملأ يف 122 انيج ةعماج يف سردي ناك هسفن باتكلا نإ» : مهل لاق

 لوقي انة 776:64 تينريف ناوخ ريبكلا رصاعملا ينابسإلا خرؤملا نإ» : اًسفيأ مساقلب ديسلا فيضيو

 (يداليملا) رشع يداحلا نرقلا ناك اذإ ١ : « برغلاو قرشلا يف ةيبرعلا ةينابسإلا ةفاقثلا» ريخألا هباتك يف

 الك يفف ةفسالفلاو ءابطألل ةيقبسألا هذه ىطعأ رشع يناثلا نرقلاف ٠ سلدنألا يف رابكلا كلفلا ءاملع رصع

 (ابوروأ) يبرغلا ملاعلا يف ريثأتلا نم اهل ناك دق . نيناديملا يف هتافلؤم نإ . دشر نبا زيمت نيناديملا

 اينابسإ نم لب ٠ قرشلا نم غزبي رونلا نأب نمؤي دعي مل . رشع سماخلا نرقلا يف ملاعلا اذه حبصأ ثيحب
 نإ» : هسفن فلؤملا فيضيو ''*”«ميحجلا هئاويد يف يتناد ريبكلا يلاطيإلا رعاشلا» هركذ دقلو (سلدنألا)

 . "30 «يرشبلا ركفلا ىلع هلك خيراتلا لوط ىلع ريثأت ربكأ هل ناك يذلا ينابسإلا امبر وه دشر نبا

 يف مظع دق ؛ ةصاخ . دشر نبا نإ :١ اًضيأ دشر نبا نع نائير يسنرفلا فوسليفلا انربخيو اذه

 رشع يناثلا نرقلا ةياهن ىتح لظ برعلا ءاملعلا هزرحأ يذلا يلقعلا روطتلاف : راصتخابو ؛ «يرظن

 نع ثيدحلا راطإ يف وهو هسفن فلؤملا كلذك فيضيو . '""”«ينارصنلا ملاعلا ماقم نم ىلعأ يداليملا

 نأ ٠ ادج حيحصو ؛ قحل هنإ» : دشر نبا يف هيأر لالخ نم ةيمالسإلا ةفسلفلا نع هئيدح المجسم دشر نبا

 رشع يناثلاو رشع يداحلا نينرقلا يف ةصاخ تلصو دق يديلقت ساسأ نم ةقلطنم ةيبرعلا ةفسلفلا

 . "2! (ةيقيقح ةلاصأ ىلإ (نييداليملا)

 ميلعتلا ميظنت رشع يداحلا سيول يسنرفلا كلملا ررق امدنعو ١ : هايإ هفلؤم يف نانير انملعيو
 . "9 «دشر نباو وطسرأ بهذم وه هب ىصوأ يذلا بهذملا ناك م١ 61/7 ةنس ينسلنلا

 يردجلا لثم ةيدعملا ضارمألا ضعب نإ» : لاق نم لوأ ناك دشر نبأ نأ ىلإ اضيأ ةراشإلا درونو

 هتكرت امو « دشر نبا ةفسلف ريثأت ىدم انل ىلجتي كلذبو . «ةايحلا ىدم ةناصح مسجلا نمت دق . دوسألا

 . ةماه ىوروألا ركفلا نق تامجقرملا ةحيفاو ةنب تام قم

 نبال قباس وهو يبطرقلا مزح نبا وه دشر نبا نع ثيدحلا دعب انه انرضحي يذلا يناثلا لاثملاو

 ةعيدبلا ةلاسرلا هذه ةنمضتملا راكفألا ترس فيكو «ةمامحلا قوط» بحلا يف مهملا هفلؤم عويش وهو

 . 18” ص . ثاحبأو تاسارد « خيراتلا ريع ةينابسإلاةيبرعلا ةفاقثلا (50)
 ف . هسفن رلصملا 0)
 ص ع (م111/ 2 ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد : ةرهاقلا) ١ رتيعز لداع ةمجرت 3 ةيدشرلاو دشر نبا 2« نائير تسنرا (50)

 . ”١
 . هسفن ردصملا (58)
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 تاءاطعلاو تايلقتلا نمنورق : سلدنألا ناك قد مار ارد تاب لد اللب اعنا نانا هاك لن اج لا اد عاطف لطم وأتم تأ عمق ماد

 ايسراغ سموغ ديسلا هركذ ام انه انلوق ديؤي ام ريخو نيثالثلا اهباوبأب هعاونأو هتيهامو بحلل فيرعت نم
 ءارعش نإ" : لوقي «٠ يبوروألا بدألا يف ةيبرعلا ةيرذعلا رثأ اوركنأ نيذلا ىلع هدر راطإ يف وهو

 هل نومسريو ٠ هنوللحيو . يرذعلا بحلاب نونفتي ةثالث انورق اوماقأ ٠ ةيسرم ىلإ دادغب نم ؛مالسإلا

 هومس ام نييسنفوربلا مهلتل (ةسنرف يبونج) سنافورب ىلإ ةبطرق نم تلقتنا يتلا ةكرحلا يه كلتو ؛جهانملا

 بذعلا هبولسأ «يتناد» ذاتسأ 011010 0101026111 يلزنيج ادنيوج ىلإ تحوأ يتلاو (جيهبلا ملعلاب)
 برعلا سانلا ىمر «نوطالفأ» مالكل يقيرغإلا صنلا ةسنرولف عباطم تجرخأ امدنعف اذه عمو , ليمجلا

 نيذلا ىلع درلا يف انه بهسن نأ ديرن ال ."' '!"كلذب مهنوفصي نيحلا كلذ نم اوضمو ؛ ةيفاجلا ةيسحلاب
 اءدب كلذو نيهاربو تابثإ ىلإ جاتحي ال اهب لفاح يبرعلا بدألا خيراتف ؛ برعلا ىلع ةيرذعلا اوركنأ
 هتبرجت ةصالخ اضراع « هقوط يف بحلا ديق يذلا مزح نبا ىلإ ةنيثب ليمجب رورمو دادش نب ةرتنع نم

 يبوروألا يسنافوربلا رعشلا ءاج يتلا لاكشألا هذه « اهرمو اهولحب هل ةددعتملا لاكشألاو بحلا يف

 يأ هل سيل اهل عوضبخو ةأرملل ديجمت نم رعشلا اذه هنمضت ام نإو « اهيلإ ضرعتيل نمزلا نم نرق دعبو
 داقنلا مامأ قبي ملو يداليملا رشع يناثلا نرقلا لبق فرعي مل يذلا يبوروألا يئانغلارعشلا يف روذج

 اهيف لكشي ناك يتلاو « ةصاخ يسلدنألاو ةماع يبرعلا بدألا ىلإ روذجلا هذه درت نأ الإ نيخرؤملاو

 . هروطت زكرمو هرهوج لزغلا ضرغ

 تحت هنطوو يقيقحلا بحلا نع ثحبي نأ بجي» : كلذ ىلع ليلدتلل لادنتس لوق انه ركذن نأ دونو

 , 17 ةيفاقلا تارعألا ةَمْيَخ

 يف يدادغبلا ميرم . د هيلإ تراشأ ام «٠ برغلا ىلإ مزح نبا راثآ لاقتنا نم انثيدح هب متخن ام ريخو

 ىرخأ تافلؤمو مزح نبال ةمامحلا قوط نيب ةنراقم نم هبيرعتب تماق يذلا .("!اسوه باتكل اهميدقت

 رهظ ثيح . سونالباك سايردنال «فيفعلا بحلا نف» كلذكو « ناليباشول هيردنال «بحلا نف» : لثم

 يف يبوروألا يئانغلا رعشلا روهظ عم نييداليملا رشع ثلاثلاو رشع يناثلا نينرقلا يف ناباتكلا ناذه

 مهل ضرعت نمم نيريثك نأ ىلإ ةراشإلا عم « ةيبرغلا ةبوروأ ءاجرأ ىلإ هلاقتنا لبق ةسنرف بونجو اينابسإ

 يدونرأو « ناتسباك يدو « هيديد تناس يد : لثم (بحلا سلاجمو رودابورتلا ءارعش) هباتك يف اسوه

 ضرعت امل رخآب وأ لكشب اراركتو ىدص بحلا يف مهؤارآ تءاج ثيح « مهريغو لوزابالو « يرام

 . 35 ص « سنؤم نيسح .دةمجرت . يسلدنألا رعشلا ءايسراغ سموغ (؟0)

 ص ٠ (م1985 ٠ يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم : ةرهاقلا) « رتيعز لداع ةمجرت «٠ مالسإلا يباجم ؛ تاماب رديح 1

 .م املك « سيراب « «بحلا لوح لادنتس نع القن 55١"«

 ,(م٠١٠1948 ةماهت راد :ةدج) «يدادغبلا ميرم ةمجرت « بحلا سلاجمو رودابورتلا ءارعش « تيفال كاج ءاسوه (7)

 . ةمجرتملا ةمدقم رظنا
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 2 ا ا ا لا هاو طم اب عع ل يبدو ا عا وعم برغلا ىلإ قرشلا نم ةيبرعلا مولعلا لاقتنا

 : كلذ نيدكؤم رصحلا ال ركذلا ليبس ىلع نيلاثمب يتأنو مزح نبا هل

 , ناسللاب نامتكلا بحلا تافص ضعب نمو» : رسلا يط باب يف مزح نبا لوقي : لوألا لاثملا

 نإو  هبوبحم ىلع بحملا ءاقبإ نامتكلا ببس ناك امبرو ٠ ربصلا راهظإب عنصتلاو لئس نإ بحملا درحجو

 : لوقأ كلذ يفو . عبطلا مركو ءافولا لئالد نمل اذه

 نئظلا ىف اوعجر اوشتف نإو اونقيأ ىتلاح اونياع اذإ

 : اهنم ةعطق لوقأ رسلا نامتك يفو

 هل نونملا بير ىدتهال اذا يح هب لحي ول ناكم يدنع رسلل

 (7«هلولا ىوهلا يف ىنعملا رورس امك هتيم رسلا ةايحو هتيمأ

 : هتبيبح اًبطاخم يرام يدونرأ لوقي لباقملا يفو

 نأ نم ىلوأ توملا لمحتأس يننأ يملعاف . ءاسنلا زعأ اي ه] ؛ ناسحإلا ضعب يحنمب تلضفت اذإ»

 اهيف بكترأ يتلا ةظحللا يف يمايأ ىلع يضقي نأ هللا نم بلطأ يننإ هآ ٠ رسلا ءاشفإب أطخ لقأ بكترأ

 ."؟«هكفاطلأ رس ةنايخ أطخ

 ودبت ةعورو عقي تهب اهنمو ١ : بحلا تامالع باب يف مزح نبا لوقي امدنع وهف : يناثلا لاثملا امأ

 هبشي نم ةيؤر دنع بحملا ىلع ودبي بارطضا اهنمو . ةتغب هعولطو ةأجف بحي نم ةيؤر دنع بحملا ىلع

 : اهنم ةعطق لوقأ كلذ يفو ةأجف همسا عامس دنع وأ هبوبحم

 ارطفتو ةرسح يبلق عطقت ةرصمس نبال ياتع تاراماذإ

 (!(ارفصعتف هبوث اهنم جرضو اًكفاس ظحللاب سانلا ءامدل ادغ

 نأ قشاع لك ىلع» : «رشع سماخلا نوناقلا « بحلا نيناوق يف» ناليباشول لوقي لباقملا يفو

00 

 : ةرهاقلا) « يرايبإلا ميهاربإ ميدقتو ىفريصلا لماك نسح قيفحت ٠ فألألاو ةفلألا يف ةمامحلا قوط « مزح نبأ (7)
 خا 5 3 . 54-58 ص. 6م1415 « ةماقتس | ةعيطم

 : ١٠ص «. بحلا سلاجمو رودابورتلا ءارعش .اسوه 0:0

 . ١١ . هسفن ردصملا ؛ زح نبا 06(

 . 70 ص. بحلا سلاجمو رودابورتلا ءارعش ءاسوه (؟7)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئدنألا همم م ممم همس هم مم هم ممم هم م هدم همم د م مم م همم هدم هم هس م سمس هم مم 55

 كانه نإ" : لوقيو . . يرذعلا ىوهلل ةددعتم اروص مزح نبا ركذيو روهشملا هباتك يف ايثنلاب لوقي
 ثدحتتي امدنع يتناد هددريس رمأ وهو) بيبحلا ةمالس ىلع نانثمطالا اهنم ؛ بحلاب عونقلل ةريثك ًاهوجو

 : لوقيو بيبحلا مدق هثطو يذلا بارتلا ليبقتب بحملا عنقي فيك رخآ اًئيح ركذيو (سيرتايب ةمالس نع

 هنأ ركذو . ةيلتص ةريزجب بجاحلا لهس نبا ىأر هنا رعاشلا دمحأ نب ناميلس نع يناوخإ ضعب ينربخأو»
 ىلإ تتأ دعبأ املف .هيلإ رظنت هفلخ ةأرماو اًيشام تاهزتنملا ضعب يف اًموي هدهاشف ؛ لامجلا يف ةياغ ناك

 دعب اميف هلعفيس رمأ وهو ؛هلجر رثأ اهيف يتلا ضرألا مثلتو هلبقت تلعجف هيشم هيف رثأ دق يذلا ناكملا
 , "7902/126195 سايثام عدبملا انرعاش

 : بيبحلا مدق ئطوم تلّبق يتلا كلت ناسل ىلع مزح نبا اهدشنأ يتلا تايبألا ضعب انه درونو

 اودمحتو اولقتست يتاصوب اوذمخ اهباحس دوجت ال ضرأ لهأ ايف

 ("2!(دعبي مكدنع لحملا نأ نمضأو هئطو عضوم هيف بارت نم اوذخ

 نم ريثكلا يف قبسلا مهل ناك نيذلا رابكلا مالعألا ضعب دوجو اضيأ هركذ نم انل دبال اممو

 ليبس ىلع بطلا لاجم يفف نآلا ىتح كلذب مهل نونيديو نويبوروألا مهنع اهسبتقا يتلا تافاشتكالا

 دهع نم ةيبطلا تاعوضوملا جلاعت بطلا يف ةعوسرم وهف ؛ يزارلل «يواحلا باتك» ركذن لاثملا
 فشتكا نم لوأ ناكو دقنلا ةوقو لكشلاب زاتما يذلا سيفنلا نبا كلذكو . فلؤملا رصع ىتح طارقبأ

 صخش نم لوأ وهو برجلا ةرشح فشتكا يذلا يليبشإلا رهز نباو . اهدوجو دكأو ةيومدلا ةرودلا

 نم لوأ ناكو سيئرلاب يمس يذلا انيس نبا لهاجني نأ اضيأ دحأل نكمي الو ةيدلجلا تاباهتلالا ضارمأ
 وه يعضوملا ناطرسلا نأ ظحال نم لوأ وهو « اهلوانت لهسيل ركسلاب اهسبلو « اًبوبح ةيودألا لعج

 . ةيودألاب جالعلا ىلإ ةفاضإلاب ةيسفنلا ةجلاعملاب متها دقو « وضعلل ناطرسلاب ضرم نع ةرابع
 مدختساو ةيحارجلا تالآلا نم ريثكلاو « ةيحارجلا تاطايخلا عدتبا يذلا يوارهزلا مساقلا وبأ كلذكو

 . ةيلبهملا ةآرملا عادتبا اضيأ دوعي هيلإو « ةيفنألا دئاوزلا لاصئتسال فاطخلا

 رفعج يبأ دهع يف ةيلديص لوأ سيسأت مت دقو « ةماعلا تايلديصلا سسأ نم لوأ برعلا ناك دقل

 عساتلا نرقلا ىتح امئاق ةلديصلا يف ابوروأ ىلع برعلا ريثأت لظو . يداليملا نماثلا نرقلا يف روصنملا

 بيبطلا ةمهم ليهستل « لماشلا ريدختلا وهو « ريدختلا يف ةثيدح ةقيرط اوفشتكا دق برعلا ناكو رشع

 . 9 ص. ةمامحلا قوط ء مزح نبا (38)
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 سا اا ا ا ا اا هس عع اا اا هام ع ا ع ا ماب هدي ل ا ا برغلا ىلإ قرشلا نم ةيبرعلا مولعلا لاقتنا

 ضيرملا نوركسي اوناك نيذلا ٠ نانويلاو نامورلاو دونهلا اوفلاخ كلذبو ٠ ضيرملا مالآ فيفختو

 ابرع املع قحب ملعلا اذه ربتعيو « تايرصبلا يف ةصاخ ةيرقبع برعلا ىدبأ دقلو . همالآ فيفختل
 اذهب متها نم لوأ اوناكو نويعلا بط يف يبرعلا مدقتلا ىلع برعلا دنع ملعلا اذه يف مدقتلا دعاس دقو

 . نويعلا بطل باتك لوأ قاحسإ نيئح باتك ربتعي ثيح ؛ بطلا

 نكلو « نييسنرفلاو زيلكنالا ىلإ أطخو املظ بسنت يتلا تاعارتخالاو تافشتكملا نم ريثك كانه

 ابوروأ تذخأ دقو « نويقيقحلا ابوروأ ةذتاسأ مه « ةميظعلا مهتافلؤمب برعلا نأ دّكؤيو تبثي خيراتلا

 . " ”نانويلا هكرت يذلا شوشملا طيلخلا كلذ ىلع تزاتما يتلا مهبتك مهنع

 سبمولوك نأ هيفف «اكيرمأ حتف» فورودوت ناتيفزت باتك يف ءاج ام انه هقوسن يذلا ريخألا لاثملاو

 دقف ؛ نيملسملا ءاملعلا نم اهاقتسا يتلا كلفلا تامولعم ضعب نم ةيفاشكتسالا هتالحر يف دافتسا دق

 دنتسا دقو . كلذ دكؤي ليلد نم نكي مل نإو « ةيورك ضرألا نأ هرصع يف دئاس داقتعا كانه ناك

 ىلإ مجرتملا «كالفألا ملع ىلإ لخدملا» باتك فلأ يذلا يبرعلا يكلفلا يناغرفلا يأر ىلإ سبمولوك

 لكشب هباتك يف ريشي ناك . ماع ةئامثالث يلاوحب هتلحر يف هريكفتو سبمولوك روهظ لبق ةينيتاللا
 اهعضو يتلا ةيبرعلا لايمألا لوط سبمولوك مجرت امدنعو . ضرألا ةرئاد لوط ىلإ ام دح ىلإ حيحص
 كلفلا ملع نم دافتسا هنأ امك . ةلحرلا هذهب مايقلا عيطتسي هنأ دجو « ةيلاطيإلا لايمألا ىلإ يناغرفلا

 يهو ةليح ىلإ أجل امدنع الإ اهنم جني ملو « رهشأ ةعبس ةدم رمحلا دونهلا لبق نم رصوح امدنع يبرعلا
 .'!'”هفوسخ عوقو برقب فرع امدنع كلذو رمقلا قرسي فوس هنأب معزلا

 نيدايم فلتخم يف هانققح يذلا قبسلا لضفو يراضحلا انماهسإ نيب عساش نوبلا نأ دجن اذكهو

 ةيبرعلا انتمأ هتشاع يذلا يراضحلا بكرلا نع ةفلختم ابوروأ هيف تناك يذلا تقولا يف ةايحلا

 ناك يذلا ريبكلا قرافلا انل حّضوت « ةفصنم ةيبوروأ ةثحاب لوقب دهشتسن راطإلا اذه يفو «ةيمالسإلاو
 أرسيم يمالسإلا ملاعلا يف ميلعتلا ناك : لوقت ذإ ةصاخ يسلدنألاو ةماع يمالسإلا ملاعلاو ابوروأ نيب

 يفو .ًادج ةليئض تاقفن ءاقل , ةيكوألا سرادملا نودصقي ؛ تاقبطلا عيمج نم لافطألا ناكو , سانلا عيمجل

 , ءارقفلا دالوأل ةسردم نونامث اهدحو ةبطرق يف دجوت تناك دقو . اًيناجم ميلعتلا ناك ةملسملا اينابسإ

 اًنطوم رشع يناثلاو عساتلا نينرقلا نيب ابوروأ تناك , نيملعتم نيملسملا نم ىمظعلا ةيبلاغلا تناك امنيبو

 الإ ةباتكلاو ةءارقلا ملعت لواحي ملو اًيمأ ميظعلا اسنرف كلم ناملراش ناكو /40 اهتبسن تغلب دقو ةيمألل

 107 ص :(م1984 ءرشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا :توريب) «سلدنألا يف برعلا ةنحم «دعسأ 0 2(

 . ١4 ص « م1991 يناثلا نوناك ٠ يبرعلا ةلجسم نع القن « اكريمأ حتف ١ نايفزت « فورودوت (50)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم ثتورق ِ سلدنألا 0102 ا

 ةءارقلا فرعت ٠ ادج ةليلق ةلق ريغ مهنيب نكت مل ةريدألا يف نيدلا لاجر ىتح . ةمدقتم نس يف وهو
 141(. .ةباتكلاو

 ةيملاعلا ةراضحلل انتراضح هتمدق يذلا ميظعلا يراضحلا ماهسإلا يلج لكشب انل نّيبتي كلذ يفو
 هذه فصنأ نم برغلا يف دجو نأ نيملسملاو برعلا ظح نسحلو انؤادعأ هددري ام فالخ اذهو
 قايسلا يف هركذ ام انه انرضحيو « انخيراتو انثارت نم لينلا اودارأ نيذلا نيضرغملا ىلع درو ةراضحلا

 مولعلا تالاجم فلتخمم يف مهتازاجنإو برعلا تافشتكم نع هل مهم فلؤم يف بيك كام فيزوج هايإ

 , ادج ةرصتخم تناك نإو رابخألا هذه نإ : لوقيف . . بطلاو ءايزيفلاو تايضايرلاو كلفلاو تاعانصلاو

 مهأ يف ةديدجلا ةيئدملا هذه ةحتاف ارعضو نيذلا مه سلدنألا برع نأ ىلع ةلالدلل ةيفاك اهنإف
 ياو

 كراعملا ربع تناك برغلاو برعلا نيب ىلوألا تاءاقللا نإ : لوقلا لمجن نأ نكمي ةياهنلا يفو

 رثأتلا ناكو جزامتلا لصح مَن نمو « ةيريبيإلا ةريزجلا هبش اهتدهش يتلا ةيركسعلا ريغو ةيركسعلا
 ثيح ةدع نورق ربع نيفرطلا نيب لاصتالا يوقو دطوت دق « ةماع مولعلاو ةفاقثلا لاجم يف ريثأتلاو

 نم كيحام لك نم مغرلا ىلع « لوزت الو يحّمت ال ةيقاب ةيبرعلا ةراضحلا راثآ انموي ىتح دهشن لازنال
 امم غلاب رثأ عاقصألا كلت يف ةليوطلا ةرتفلا هذه برعلا دوجول ناك امك « اهيلع ءاضقلل برعلا ءادعأ

 ةينفلاو ةيبطلاو اهنم ةيفسلفلا ةفاك مولعلا يف ةيبرعلا تافلؤملا هاجت مهبذجو ؛ نييبوروألا هيبنت ىلإ ىدأ

 اولهنيل بتكلا تاهمأب رخزت تناك يتلا ةيبرعلا مصارعلا وحن نيهجوتم « اهريغو ةيكلفلاو ةيضايرلاو
 اندرأ اذإ اننأ ىلإ ةراشإلا دون امك . ةيحلا مهتاغل ىلإ اهتمجرتب مأ ةرشابم اهنم ذخألاب ءاوس . اهنم

 سبيل هانركذ ام نأ ربتعن امنإو « ةدع تادلجم قرغتسيو لوطي ثيدحلا نإف ؛ لاجملا اذه يف باهسإلا

 ةصاخ ثاحبأ دارفإ نكمي مث نمو « ةفاك بناوجلا هذه ىلع ءوضلا طيلست اهتياغ ةعيرس تاراشإ الإ

 نم اهلاقتنا مث نمو سلدنألا مأ قرشملا يف ءاوس اهتدالو ذنم اهعم ريسلاو « مولعلا هذه نم عرف لكل

 . ايوروأ ىلإ ينابسإلا رسجلا لالخ

 م4 « ةيبرعلا ةضهنلا راد : ةرهاقلا) ؛ يلع نيئسح داؤف .د ةمجرت « ابوروأ ىلع برعلا لضف «. هكنوه .د (51)
 , ؟9ا/

 ء(م16 « ن.د : دادغب) « يلالهلا نيدلا يقت .دةمجرت . سلدنألا يف برعلا ةنيدم « فيزوج 0 20:0

 , ص

 ١ك١ا



 اا ااا ا ااا ااا ااا ا ا اا ا ا ا ا ا عا اا ااا برغلا ىلإ قرشلا نم ةيبرعلا مولعلا لاقتنا

 عجارملاو رداصملا

 : ماسي نبأ

 « ةفاقثلا راد : توريب «٠ سابع ناسحإ .د قيقحت « ةريزجلا لهأ نساحم ىف ةريخذلا

 . ما 913134

 : يبطرقلا مزح نبا

 « يرايبإلا ميهاربإ ميدقتو يفريصلا لماك نسح قيقحت « فآلألاو ةفلألا يف ةمامحلا قوط
 . م1155 « ةماقتسالا ةعبطم : ةرهاقلا

 : يبرغملا ديعس نبأ

 . م155١ « فراعملا راد : ةرهاقلا ٠ فيض يقوش .د قيقحت ٠ برغملا ىلح يف برغملا

 : يرقملا

 رداص راد : توريب ؛ سابع ناسحإ .د قيقحت « بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن
 . م4

 : نائير تنرأ

 . م961١/ « ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد : ةرهاقلا « رتيعز لداع ةمجرت « ةيدشرلاو دشر نبا

 : ثلاثنوغ لخنأ ايثلاب

 ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم : ةرهاقلا 2( سئؤم نيسح .د ةمجرت ؛« يسلدنألا ركفلا خيرات

 .ما0

 : تاماب رديح

 هاكرشو ىبلحلا ىبابلا ىسيع ةعبطم : ةرهاقلا « رتيعز لداع ةمجرت ؛« مالسولا يلاجم

 .م65

 : دعسأ دموح .د

 رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا : توريب « ةيناث ةعبط « سلدنألا يف برعلا ةنحم

 .ماو864
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 تاءاسطعلاو تابلقتلا نسم نورق : سل”دنألا ١ 2-2-2-2 0-2-2 مل هال مال حام حاس ا مان حام

 : ايركز مشاه ايركذ
 ' ماو )2 ةرهاقلا « مولعلا ىلع ةيبرعلا ةيمالسإلا ةراضحلا لضف

 : يقوش فيض .د
 : ماو « فراعملا راد : ةرهاقلا ) نوديز نبا

 : ايسراغ سمرغ
 . م65 ٠ ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم : ةرهاقلا « سنؤم نيسح .د ةمجرت « يسلدنألا رعشلا

 : لاسنفورب يفيل

 «ةايحلا ةبتكم راد تاروشنم : توريب .١ طوقرق ناقوذ .د ةمجرت « سلدنألا يف برعلا ةراضح

 . ثتداد

 : ما  دادغب « يلالهلا نيدلا يقت .د ةمجرت « سلدنألا يف برعلا ةيندم

 : تينال كاج اسوه

 ا م١4 ٠ ةماهت راد 2 ةدج- يدادغبلا ميرم .د ةمجارت « بحلا سلاجمو رودابورتلا ءارعش

 : ديرجيس هكنوره 3

 « ةيبرعلا ةضهنلا راد : رصم « يلع نيئسح داؤف .د بيرعت « ابوروأ ىلع برعلا لضف

 .ما4

 2 يموقلا داشرإلاو ةفاقثلا ةرازو : ىقشمد ؛ ثاحبأو تاسارد ؛ خيراتلا ربع ةينابسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا

 .م١
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 يف ةلطيلطب ةمجرتلا ةسردم رود
 ابوروأ ىلإ ةيبرعلا مولعلا لقن

 ةخيش ةعمج :روتكدلا





 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 263 2 321525 ناطق ماو تع مزهات دعا 77ج كاعد ند كال عل اوما

 يف ةلطيلطب ةمجوثلا ةسردم رود

 ابوروأ ىلإ ةيبرعلا مولعلا لقن
 (*”ةخيش ةعمج : روتكدلا

 ثحبلا صلختسم

 . ىطسولا نورقلا لالخ ابوروأ ىلإ نيملسملا لوحخدل ىربكلا تاباوبلا ىدحإ سلدنألا ربتعت
 رصع زورب يف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا هتبعل يذلا رودلا مييقت تلواح ىتلا تاساردلا ىلإ رظانلاو

 اهلج يفو . ةيبرغ تاسارد تناك  سلدنألاب قلعتي اميف ةصاخو اهبلغأ نأ ظحالي ةيبوروألا ةضهنلا
 . هتيمهأ نم صيقنتلا لقألا ىلع وأ رودلا اذه سمط يقرع وأ ينيد بصعتل ةجيتن - نوثحابلا لواح

 ةمجرتلا ةسردم يه  يملاع دعب اهل ناك  ةسردم ىلع زيكرتلا ةيخيراتلا ةقيقحلا زاربإل انيأر اذل

 هتبعل يذلا رودلا طبضو « يبرعلا مكحلا لالخ ةسردملا هذه روذج عبتت انلواح ىلوأ ةلحرم يفف

 . ةينيتاللا ةغللا ىلإ ةيبرعلا ةغللا نم يرشبلا ركفلا ةراصع لقن يف اهسيسأت دنع

 تانايدلاو ةعونتملا سانجألا يوذ نيمجرتملا نم اهتالاجر مظعأب انفّرع : ةيناث ةلحرم يفو
 . ةفلتخملا

 ةيبرعلا مولعلا لقتل ءاملعلا ءالؤه اهعبتا يتلا ةيجهنملاو ةيملعلا قرطلا انطبض : ةئلاث ةلحرم يفو
 ةيربعلاو ةينيتاللا تاغللا ىلإ « خلإ . . ةفسلفو ايفارغجو تايضايرو ةحالفو كلفو بط نم ةعونتملا

 . ةينامورلاو

 50200107-11115 1[ فلل داش'110171 111 1018101 خلاد 115 150115 111

 '11115 1 آظفلا 51781 01 خلفت 5018110110 0215

 ال
 آن. 102222 51

 (مظذ اخ ف0

 كموتم تلوك همع 01 طع ممتم عماع5ك اطغماتوط جطتعاط ثعوط ةعاعممع :عوعطغعل ظادتممع

 لسستمع اطغ 511001ع مقعد. طمسفعات عت, اطع ةان0165 ةطمالا طع مقتل م1260 طال اطغع خعوطو -

 1ةامممتع هناطبسع ص طع ؟عممتككلممع 01 ظادتنممع طقتنع تعل ام نه0لعيتستمع اطغ امم01 ق6 01

 اطلق ماع. '![طغع مطهزمرخ5 ه1 اطغمع ةانل165, هص0ل تقمععأدلاإل اط05غع ةطمانأ مصل 311518,

 . سنوت ةعماج  ةيسلدنألا ةراضحلا ذاتسا  ةينطولا بتكلا راد ماع ريدم « ةلود ةراوتكد (*)
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 معمم همم ع م لم هع هم همم مع هع عم همم هام هم هع مم مم عمم م هام حا مح هم همس م مام ع م ع ع هم يعم ماع جاع ةلطيلطب ةمجرتلا ةسردم رود

 وتكامل هانا ام 1[ءعواعرنم ظانانممع طرب تأت عن وانكلإل ؟مصفأتع ها ةعاق]تكأ :ةدعقت عل 65.

 مع اطلق ؟عوموم, ةم0 12 هم 2 6لمأ 10 020011 طلقام21عول نتنأطر, 7ع 2معانق هذ طع

 ؟701101لع دءطممأ ه اهقصكا] 21م 10 1

 طاوالإل, ع طقنع ومعمل اطع 6ءعلمصتمع 02 طلق امكاتاتاتم2 لددعتسع ةينهط تناآع ةقل 15

 مما طا اتمد 0 اطع انقصوآعت“ 01 طسصقتم ءاناانتع ممن متعوطتع اسأم آهات

 5هعمجل1/, 7ع طقتتع 10لعماتلعل مطمكأ 01 زاك اتتقمك] 2055 هنطع ةطعامدععل 10 ل11 تعط

 1ءا1 علمك 3110 "265.

 1 اطتسلاإل, ربع طقتع ممامأعل هربا طع ةعاعماتكع ةصل معاطم 0010 عاعدل ةممر0ةعطعق 200ماغل

 طزب اطموع 5ءاعماتمام م اهقصكافاع طع صحتآأتماع خيو 5ةءاعدععو 1ضعاتلل08 72601 عر 256010 8الو

 هعملعات] نقع, طماط عطه ان هكر, ععمعتتومطإل, مطق]0دهمطإل اع. اضخم آهات, طعطانعاا 20
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورف : سلدنألا دادي يطال داس داق تام م ما ه2 2 دشد م دو ماد مات حج قوت ناعم راد

 « ةيلقصو « ةلطيلط : ابوروأ ىلإ يمالسإلا يبرعلا ملعلا لوخدل ةئالّثلا ذفانملا تحبصأ دقل

 يف برعلا هبعل يذلا رودلا مييقت دصق تاسارد ةّدع لحم « ةّيبيلصلا بورحلا عالدنا دنع ماشلا دالبو

 .ابوروأ ةضهن

 اذه ةياهن يف عجارملا ةمئاق رظنا ) ةّيبرغ تاسارد  اهنم / 4١0 يلاوح  تاساردلا هذه بلغأو

 « انينعي ال رمألا نأكو « عوضوملا اذهب تمتها ةيبرعلا تاساردلا نم ًاليلق اًددع الإ دجن ملو .(ثحبلا

 ريبكلا رودلا سمطل ةداج تالواحمب اوماق - يقرع وأ ينيد بصعتل ةجيتن  نييبرغلا نيئحابلا نأ عم
 اذه نكل . ةيفسلفلاو ةيملعلا مهتافلؤمل تامجرت نم مت ام لالخ نم ابوروأ ةضهن يف برعلا هبعل يذلا

 ثوحب يهو . يضاملا نرقلا ةياهن ذنم ةصاخو « مهيدل ةيعوضوملا ثوحبلا مادعنا ادبأ ينعي ال

 . ةساردلا ءانعو ثحبلا قاشم دعب قحلا ةملكب تعدص

 ملعلل لقثلا زكارم دحأ ةسارد تلوانت اهضعب رركت ام اريثك يتلا تاسارّدلا هذه نأ انل ادب دقلو

 نود ؛ اهب ةمجرتلا ةكرح ةياهن ىلإ اهسيسأت ذنم يأ « ةلصفمو ةيئزج ةفصب ةلطيلط ةنيدم يهو يبرعلا

 ةنيدمب ةمجرتلا يف ةسردملا هذه روهظل يساسألا دّهمملا تناك ةيركف تاكرح نم اهقبس امل رابتعا
 ىلع تدعاس يتلا لماوعلا مهأ يه امف « ةيسلدنألا ةريزجلا هبش ندم نم اهريغ نود تاّدلاب ةلطيلط

 ؟ ةميدقلا طوقلا ةمصاع يف ةيبرعلا مولعلا لقنل زكرملا اذه زورب

 ةروطتم ةيقار ةمأ لك تماقو « ءاعمج ةيناسنإلا هتدّيش كرتشم حرص يمه اًثيدحو اميدق ةراضحلا

 - لوقلا عدبلا نم سيل اذل . خومشو ةوق نم مويلا هيلع وه ام ىلع ماقتسا ىتح هيف ةديدج ةنبل ةفاضإب

 دادغب مث قشمد ةثيرو يه برغلاب سلدنألا يف ةلطيلط ةنيدم نأ  اهلاقتناو تافاقثلا حقالت قاطن يف

 ةيدنهلاو ةيسرافلاو ةينانويلا مولعلا لقن يف جوألا ةيسابعلا ةمصاعلا تغلب نإ ام هنأ كلذ . قرشلاب

 يتلا ةميلسلا ةيضرألا تدهمت ىتح م١٠ /ه5 نرقلا يف يمالسإلا يبرعلا ركفلا ةقتوب يف اهرهصو

 « احيضوتو اًحرش « اصيحمتو امهف « ةمجرتو اذخأ : برعلا دوهج لقنل ةلطيلط ةسردم اهيلع ماقتس

 . ةينيتأللا ةغللا ىلإ ءاطعو اعادبإ

 ينب ءافلخ لمع دقف . ةضحم ةيبرع تناك ةلطيلط ةسردم روهظل تدّهم يتلا ىلوألا ةّيضرألا نإ

 ةيملعلا بتكلا تاهّمأ بلج ىلع م١٠ /4ق يف رصنتسملا مكحلاو رصاّنلا نمحرلا دبع ةصاخو ةّيمأ
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 اا م ةلطيلطب ةمجرتلا ةسردم رود

 نم ةبتكم ةبطرق طالب يف تنوكتف « ةيئيطنطسقلاو دادغب نم ةصاخو « ةددعتم نكامأ نم ةيفسلفلاو

 اركح ةماعلاو ةصاخلا تابتكملا نم اهريغو ةبتكملا هذه نكت ملو .ايوروأ لماك يف تابتكملا ىرثأ

 (١)رهظف اهنم ةدافتسالا يف قحلا سلدنألا ىراصن نم نيبرعتسملاو دوهيلل ناك دقف ء نيملسملا ىلع

 7" يكلفلاو يعيبطلاو يضايرلا يطيرجملا دمحأ نب ةملسم مساقلا يبأك لوألا زارطلا نم رابك ءاملع

 . يكلفلا سيمخ نباو « مجنملا دفاو نباو « 2” رصاتلا بيبط توربش نب يادسح يدرهيلا ريزولاو

 ريبك رودب مهاس م١١ /هد ةيادبو م١٠ /ه5 نرقلا ةياهن يف ةبطرقب ىربكلا ةنتفلا مايق نأ كش الو

 اولهنيل ايوروأ ىراصن نم ملعلا بآلط نم سلدنألا ىلع دفي ناك نم لمارعلا هذه ىلإ انفضأ اذإو

 ةيبرعلا تافلؤملا هتعبتا يذلا راسملا اًميبسن انل حضتا « مهنادلب ىلإ اودوعي مث « ةيبرعلا فراعملا نم

 بونجو اينابسإ لامش ةريدأو ةماع ةفصب ابوروأ ةريدأ تلخدف « ىراصُتلا ضرأ ىلإ مالسإلا ضرأ نم

 . ةصاخ ةفصب اسنرف

 يبرعلا ملاعلا ىلإ رظنت ابوروأ هيف تحبصأ يذلا نرقلا وه م١٠ /ه5 نرقلا ناك دقل ًالعفو

 هروطت رس ةفرعم يف ةبغر ملاعلا اذهل ةرظْنلا هذه تدلو دقو « اًعم فوخو باجعإ ةرظن يمالسإلا

 كتحملا اينابسإ لامش يف ةصاخو ابوروأ يف ةريدألا تماق « ينانويلا ركفلا يف ةيملعلا بتكلا ةمجرت

 ريدل ناكو كلفلاو تايضايرلاو بطلا يف برعلا تافلؤم ةمجرتب مهمولعو برعلاب ارشابم اكاكتحا
 يمتنت ةرتفلا هذه ىلإو ١ . لقنلا ةيلمع يف لاعفلا رودلا ةينابسإلا اينالتق ةعطاقم نم لوبير يف اًيرام اًنْئَس

 . رابغلا فورحب ةرعدملا ةديدجلا ماقرألاب» يباسحلا لمعلا يف برعلا ةقيرطب ةصاخلا صوصّتلا ضعب
 ماطءالودع سنان صعصوو. 17 « ةررهشملا ةيعيبطلا ةعومجملا لامعأ نمض صرصنلا هذه تظفحو

 «ةيبرعلا ةغللاب ةباتكلاو « ةيمالسإلا ةراضحلاب باجعإلا : نالماع ب ةثالثلا فانصألا نم ءاملعلا ءالؤه ناك )١(
 ةءارق نع نيبغارلاو ةيبرعلا بتكلا ةءارق ىلع نيتفاهتملا هموق ءانب نم ىكتشا ىبطرقلا وراملأ خرؤملا نأ ىتح

 . ةينيتاللا ةغللاب مهلهج ىلع ةدايز 3 ليجنإلا

 طسب حيطست باتك ةيبرعلا ىلإ ةينانويلا نم مجرت يذلا وهو ء ةبطرقب سردو ( م٠6 / ها88) طيرجمب دلو ١,0

 يفوت . ةينيتأللا ةمجرتلا تيقبو يبرعلا لصألا عاضو . ةينيتآللا ىلإ باتكلا اذه مجرتو سوميلطبل ةركلا
 .(م٠198 توريب 0 ةعبط .17؟4 /9/ : مالعألا) م٠ ١7 /ها"48 ةنس يطيرجملا

 كلذو « قاحسإ نب نينح دادغبب اهمجرت يتلا سوديروقسدل ةيبطلا ةداملا ةعجارمب سالكين سقلا ةيعمب ماق 2
 . ةينيطنطسقلا نم اصيصخ رضانلا هبلط طوطخم ىلع دامتعالاب

 ,6- 4 ص « لاقتنا : يسيوس دمحم 2

 ا



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 0022-2 ملل عم عل اع ع ا ع

 11رتسفلس ابابلا دعب اميف « حبصأ يذلا بهارلا وهو -ريّدلا اذه يف * تربرج بهارلا شاع دقلو

 ال رودب اهيف مهاسو « هيف تماق بلا ةمجرتلا ةكرح نم دافتساو (م1١٠1- 949 /ه144-790)

 وتكارتنوك نامره بهارلا اهيلإ بستني ىتلا آ.ه:38126 نارول ةسردم اوأشنأ هتذمالت نأ ليلدب « هب سأب

 نرقلا ىف ناباتك رهظ نارول يفو .1هرمممم (0051ةعأم )م4١٠1 ه/ه145-م1١1* ه4 5)

 . امهيف حضاو يبرعلا ريثأتلاو ٠ بالرطسألا نع ةينيتاللاب م١١ /ه4

 مت دق لقتلا نإ لب « طقف نيناكملا نيذه يف ةرصحنم نكت مل ةمجرتلا نم ةلحرملا هذه نأ كشال

 ينيريبلا لابج ءارو نم اضيأ رهظ هنأ امك « انولومو نويلو ةيبوقشو ةنوسرط يفو ةصاخ ("” ةنولشربب
 . ايليسرمو ةنوبرأو ةزولطب

 رطراش ةسردمك تاعماجلل ىلوألا ةاوّنلا ترهظ « ةيتكدنبلا ةريدألا يف ماظنلا لوحت نأ دعبو

 رهن قطانم ىلع اهتبلط نم ريثك دفو دقف ؛ اينابسإب ةقيثو ةلص اهل يتلا (سيراب ةعماج لبق ترهظ هذهو)

 يشومو ينولشربلا مي ا

 ذإ «(م١١) يرجهلا سماخلا نرقلا يف اهريثأت (م١٠١) يرجهلا عبارلا نرقلا يف ةكرحلا هذهل ناكو

 نع اًباتك نامره بتك دقف .ةمجرتملا ةيبرعلا ةداملا اهرداصم تايضايرلاو كلفلا يف بتك ترهظ

 يف 15138200 0ع 11686 جايل يد وكنارف بتكو « يدنكلا رارغ ىلع ىقيسوملا يف اباتكو بالرطسألا

 يفو كلذ لبق آ-1686 جايل يف ترهظ دق ناكو بالرطسألا نع اًباتك م١١ /ه0 نرقلا نم يناثلا فصنلا

 .عوضوملا سفن يف بتك م56١1 /ه411و م75١1 /ه515 ةنس

 لالخ اينابسإ نم ةددعتم نكامأ يف ةّيدوهيلاو ةيّنارصتلاو ةيمالسإلا دوهجلا هذه لك ترمثأ دقلو

 - ظحالم وه امك  لثمت ةسردملا هذهف .ةلطيلطب ةمجرتلا ةسردم« م١١/ه5 و م١٠ /ه4 نينرقلا

 .نينرقب اهطاشن يه أدبت نأ لبق تماق ةيملع ةكرح يف ةورذلا

 عضوب ماقو (م٠ /اه١15 مخك / هاكد) اينالتقب تاونس ثالث يقبو . باسحلاو كلفلا اينابسإب ملعت 2(

 . مولعلاب كلذك متهيو « ينينآللا بدألاو , قطنملا يف اريدق اًداتسأ تربرج ناكو بالرطسألا يف ةينينأللاب ةلاسر

 .رفصلا اهيف امب ابوروأ ىلإ ةيبرعلا ماقرألا لخدأ نم لوأ وهو

 6طتوإعل اثمرح طق“ رطقنلاا 20118ءأانق. ب فرعت تايلوح بهارلا اذه كرت )030

 لمع » يف ةثالث بتك ةمجرت يف تلثمتو ء م١٠ / ه4 نرقلا طساوأ ىلإ عجرت ةنولشربب تامجرتلا مدقأ 270

 . تروج وم رماراكللفلا يل اال سول جرو 6 بالرطسألا

١ 



 1مل ف هند سد عرس ءاطادع نط د م ملاح درت دا دع اعل يسمو امرا او عر خام دكا نراك اذ موع ع دووم وك حطمت ةلطيلطب ةمجرتلا ةسردم رود

 : ةلطيلط يف ةمجرتلا ةسردم
 .مهدهع يف رطخ اهمظعأو اردق ندملا لجأ نم تناكو « ةّيطوقلا ةكلمملا ةمصاع ةلطيلط تناك

 عنمأ نم تناكو « ةيسلدنألا دعاوقلا مهأ نم مالا 0 /ه91/ ةنس اهل يمالسإلا حتفلا دعب تحبص بصأ مث

 يف عقت يهو « ةنيصحلا اهعالقو ةمخضلا اهاروسأو رعولا يلبجلا اهعقومل ىطسولا روصعلا ندم
 . هجاّتلا رهن فطعنم

 يذ ينب ةلود يهو « م١١ /ه5 نرقلا يف فئاوطلا لود ىدحإل ةمصاع ةلطيلط تحبصأ دقلو

 اًحلص اهيلع ءاليتسالا نم ةلاتشق كلم سداسلا وسنوفلأ نّدكمت م80١١ /ه541/ ةنس رفص يفو . نوثلا

 ةمصاع ىربكلا ةنيدملا هذه تحبصأ خيراتلا كلذ ذنمو .نونلا يذ نب ىبحي هللاب رداقلا دي نم

 ' ىراصتلا نم اًطيلخ اوناك  حماست نم سداسلا وسنوفلأ هادبأ ام ىلإ ارظن - اهناكس نكل .ةلاتشقل

 . مهضعب رصُن وأ مهنيد ىلع اوظفاح نيذلا نيملسملا برعلاو دوهيلاو «نابسإلا

 «دنومير بهارلا اهتيفقسأ ةساثر ىلوت « نابسإلا دي يف ةلطيلط طوقس نم نرق فصن يلاوح دعبو
 تأدب « ةنيدملاب ينيدلا هبصنم دنومير ىلوت نأ ذنمو . (حجرألا ىلع) م70١١ /ه519 ةنس كلذو

 قنتعا يدوهي ىلإ فقسألا اذه دمع دقف . ةلطيلطب ةمجرتلا ةسردم سيسأت يف ىلوألا ةلحرملا

 100101880 يفلسيدنق وقنمود (8 ةسمامشلا سيئر ىلإو « (ديرد نبا) يليبشإلا ىيحي وه « ةينارصنلا

 - ىيحي ناكو « ةفسلفلاو ميجنتلاو كلفلاو تايضايرلا يف ةيبرعلا بتكلا لقنب امهفلكو 0050153191

 ةيلاشقلا نم ةمجرتلاب يفلسيدنق موقيو « ةيلاتشقلا ىلإ ةيبرعلا نم لقني  ةيلاتشقلاو ةيبرعلا نسحي وهو

 . ةينارصنلا تادقتعملا نيبو نومضملا نيب قيفوتلا ىلإ تقولا سفن يف ىعسيو . ةينيتاللا ىلإ

 يتلا ىلوألا تامجرتلا ترهظ « ةلطيلطب ةمجرتلا ةسردم سيسأت نم ىلوألا ةلحرملا هذه يفو

 نبا يدوهيلا اهب ماق يتلا تامجرتلا يهو « (ىلوألا ةّيلطيلطلا تامجرتلا ) مسا نوصتخملا اهيلع قلطأ

 . يليبشإلا ىبحيب فورعملا دواد

 /ه0817) ينوميركلا دراريج يلاطيإلا ءيجمب ةلطيلطب ةمجرتلا ةسردمل ةيناثلا ةلحرملا أدبتو

 يلاوح مجرت دقف « ةسردملا هذه يف نيمجرتملا رهشأ نم اذه دراريج ربتعيو . ةلطيلط ىلإ م71

 « انيس نبال نوناقلاو « يوارهّزلا مساقلا يبأل فرصَتلا باتك اهرهشأ نم . ةقفوم ةمجرت اباتك نيعبس

 - ةرتفلا هذه يف تمت يتلا اهريغو - تامجرتلا هذه لالخ نم انيس نبا لانو . يزارلل يروصنملاو

 . ةسينكلا مداخ هانعمو ةينايرسلا نم سامشلا اهدرفم (8)

 لح



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 332010 1000100000 اا اا

 ماقو آب 317126111215136 انيس نبا مسا لمحي ايفسلفو اًيركف ايهذم فرعت ابوروأ تداك ىتح ةرهش

 : ىبارافلاو يدنكلل ةددعتم لئاسر ةمجرتب م1 710:19 يلروم ديرفلأ عم دراريج

 . اهلك اهب مقي مل هيلإ ةبوسنملا تامجرّتلا نأ دراريج هب ماق يذلا لمعلا ةماخض ىلإ ارطن -ودبيو

 ءالؤه نم ريثكو . هتياعرو هفارشإ تحت نولمعي نيمجرتملا نم ةعومجم سأر ىلع ناك امّنإو
 ناك مهدحأف مهضعب ءامسأ نم كلذ حضتيو « نيبرعتسملا نم وأ يبرع لصأ نم اوناك هل نيدعاسملا
 . بلاغ مسال فيرحت وهو 08111 مان5 سوبيلغ مسأب فرعي

 لهنتل ابوروأ مامأ هيعارصم ىلع بابلا تحتف دق ةيناّثلا اهتلحرم يف ةلطيلط ةسردم نوكت كلذبو

 ىلإ ةراشإلا انيلع ضرفت يملعلا ثحبلا ةيعوضوم نإف « اريبك ةلطيلط ةسردم رود ناك امهمو
 م١٠ /ه5 نرقلا يفف « هذه لقثلا ةيلمع يف هب سأب ال رودب تمهاس اينابسإب ىرخألا زكارملا ضعب

 اتك آن عتع5 ع 52012118 التنس يد سقوه مجرت ؛ امهلامعأب يفلسيدنقو دواد نبا موقي نأ لبقو
 20و 3 ذل هي ١

 يتاملد يد نامره امه ينيريبلا لابج ءراو نم ناملاع رهظ 2 اهتاذ ةقطنملا يفو اهسفن ةرتفلا يفو

 ىف اًبتك اعم امجرت 2١0 200: لع 1عا100 نوتك يد تربور يزيلجنإلاو 81عرححدسص لع 1ةلسصهلانع

 مولعلا ىلإ 1. 'ةطاع, طاعمم لع ال ةدعمدماع لبارنفل رايب فتسألا امههاجتا ريغ نأ ىلإ وجلا لاوحأو كلفلا

 قيفوتلل م51١١ /ه5*0517 ةنس ةيمسر ةمهم يف اينابسإ ىلإ ءاج (م41١1١ /ه4/81/) اذه رايبو ؛ ةينيدلا

 .نوغارأ كلم لوألا وسنوفلأو ةلاتشق كلم عباسلا وسنوفلأ نيب

 ةنس ةمجرتلا هذه المكأف « لاملاب امهارغأو ٠ نآرقلا ةمجرتب نيقباسلا نيملاعلا عانقإب ماقو

 دئاقعلا نع عافدلاو ينيدلا لدجلاب فرع ام أدب ةمجرتلا هذه نم اًمالطناو . (م517١1 /ه518)
 . طزعرجع لع 2وزان625 . هيتاوب يد رايب ةكرحلا هذه معزتو « هميلاعتو مالسإلا دض ةينارصنلا

 لبارئفل رايب فلؤم رودصو 2 هذه نآرقلا ةمجرت دعب يبوروألا نهذلا يف تعبطنا يتلا ةروصلاو

 دمحم امو « دساف نيدو « فيسلاو فنعلا نيدو « بيذاكألاو تافارخلا نيد وهف « ةلاضلا قرفلا نم

 ٠ حيسملل ةداضم ةروص الإ

 . ةطسقرس يبرغ يف ةريغص ةنيدم )0

 . 2ةيسمانمو ةنوليمب ةنيدم فقسأ .دعب اميف حبصأ 00

 نضل



 ااا ااا ااا ا ااا ا ا ا ااا ااا ا ا ا ا ااا اا ا ااا ةلطيلطب ةمجرتلا ةسردم رود

 ىلإ بسني ام لك نم ابوروأ ترفنل «٠ فراجلا رايتلا اذه مامأ ةلطيلطب دنومير فوقو الولو

 . بهذ نم قبط يف برعلا قيرط نع اهيلإ مّدق يذلا يناسنإلا ركفلا ةصالخ نم مرحت يلاتلابو «برعلا

 يتنم يد ودلوكير يكينيمدلا سقلا هب ماق يذلا اًيبسن يعوضوملاو نآرقلل يملعلا ليلحتلا نأ كشالو

 نم دادغبب هتماقإ ةدم ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا حورب عبشت نأ دعب (م١177 /هالا 5 :ت) سورك

 يف هنيدو هلْأط يبنلا ىلع تاموجهلا ةدح نم صيقنُتلا يف مهاس دق «م1700- 198٠0 /ها/0١٠ ه4

 .م١١؟ /ه5 نرقلل ةيلاوملا نورقلا

 يلوفت يد نوتالب ماق دقف : ةنولشرب دجن لقثلا ةكرح يف اهرودب تمهاس يتلا زكارملا هذه نمو

 يف بتك ةمجرتب ىخطنةطقنم ون الالف يحراب ماهاربا يدرهيلا عم نواعتلاب طاونمطد لع 11011

 2١١7. ةيربعلاب اهضعب ناكو « ةيبرعلاب تناك تافلؤم يهو . كلفلاو ةسدنهلا

 ؛ ةلطيلطب ةمجرتلا ةسردم لحارم نم ةثلاثلا ةلحرملا ىلإ لصن ىّتح م17 /ها/ نرقلا لحي نأ امو

 توكس لاشيم م١111!/ /ه١11 5 ةئس ةلطيلطب رم دقف . م١١ /ه5 نرقلا ذنم ةقيرع ديلاقت اهل حبصأ دقو

 . اهيلع دشر نبا حورشو وطسرأ بتك ةمجرتب ةلطيلط جراخم موقيسو (م17777 /ه7775 : ت)

 3118061 وتوكسا ليئاخيمو 212:005 سوكرام لاثمأ دي ىلع م1١" /ها/ ق يف لقنلا رمتسيو

 (م1184 11517 /هكم17 )560  ثائمدعو تأ 58010 ميكحلا وسنوفلأ دهع يتأي نأ ىلإ 85مم

 .يلاعلا ميلعتلل تاسسؤم أشنأو ةيخيراتلاو ةيملعلا تامجرتلا ىلع عجش يذلا

 يف ىرخأ زكارم ترهظ نكلو « ةلطيلطب لقثلاو ةمجرتلا ةكرح هتنت مل « م1١" /هال نرقلا ةياهنبو

 رومألا نكلو « ةنيدملا هذهب تهتنا ةكرحلا هذه نأ نيخرؤملا ضعبل ادب ىتح « ىرقأ وأ اهطاشن لثم

 100(مء111 61 ييليبنومك ةديدج زكارم ىلإ لقتنتس ةلطيلط يف ترهدزا يتلا ةمجرتلا ةكرحف . طقف ةيبسن

 زكارملا يف نومجرتم رهظو . 16105 سميارو 101010052 زولوتو 01811615 رطراشو سيرابو

 80طعءاان5 626515[18 سيسننتك سوتربرو 4061250 02 8808 ثاب فوأ رالدأك ةينوسكاسولجنألا

 سورتبو آططدصتعا 0 8كونآإل يلروم فوأ لايئنادو ث]112:لادد كد علك سركلجنأ سوديرفلأو

 . 2تانتت5 41402751 يسن وفلأ

 ضعب أدبو . ةيربعلا ىلإ ةّيبرعلا بتكلا ةمجرتب تماق اينابسإب ةريبك ةمجرت ةكرح تأدب م17 /ه7ق ةيادب يف )١١(
 ما قطف سايدوج مهاربإب فورعملا ارزع نبا ءالؤه رهشأ نمو . ةيناث ةلحرم يف ةيربعلاب نوفلؤي دوهيلا ءاملعلا

 .ماا111/ / ه0 5717 ت لانا

١) 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 0000-02-2 002 دم سس عم هع سم سمع هدم دعم

 ىلإ كلذك تحبصأ لب « ةينيتاللا ةغللا ىلإ طقف دعت ملف . تامجرتلا تعونت زكارملا هذه يفو
 بتكلا عيضاوم سفن يف بتك فيلأت يف اؤدب ءاملعلا نم نيمجرتملا نأ امك . ةينامورلاو ةيربعلا ةغللا
 . اًئايحأ لاحتنالاو حرشلاب وأ ةرات صيخلتلاو ديلقتلاب ةمجرتملا

 : ةلطيلطب ةّصاخو اينابسإب نيمجرتملا رهشأب فيرعتلا

 ةنس هتيص عاذ ؛ نفآلا رهن ىلع ثاب ةئيدم نم يتكدنب يزيلجنإ بهار : 0 راليدأ- ١
 لوصأ : دجن ةينيتاللا ىلإ اهلقن يتلا بتكلا نم .يزيلجنإلا بوسليفلاب بقلو ,م!5١١ /ه4
 ةيساسألا عجارملا نم احبصأ دقو ؛ باسحلا يف يمزراوخلا باتكو « م١7١1 /ه276 ةنس سديلقإ

 . اًبوروأب تايضايرلل

 يف شاع مجرتم 11080 06 520610112 01 502010116موأ15 سيسنلاتكنس وأ ًالتكنس يد وجوه - ١"
 ليئاخيم سقلا نم بلطب ةّينيتأللا ىلإ ةّيبرعلا نم لقني ناكو ٠ م15 /ه1 نرقلا نم لوألا فصنلا
 ةنس ىلإ م19١١ /ه017 ةنس نم ةئيدملا هذهب اسق هسفن وه ناكو ١ 511 ءاطقعا لت 8 ينوزرتلا

 هادهأ دقو « ةلطيلط ةسواسق سيئر دنومير لمع لبق ةيبرعلا بتكلا لقنب اعلوم ناكو . ممم ١/ه5
 آ.ذطه+ لع هّللا ءاش امل ريبكلا ديلاوملا باتك : اهئمو « ةينيتأللا ىلإ ةيبرعلا بتكلا نم هلقنام لك وجوه
 لاوحألل تانهكتلا يف رشعم يبأل باتكو « يمزراوخلا جيز ىلع ىنثملا نبا حرشو ١ 111ان5
 . ةيوجلا

 لامشلاب نيمجرتملا نم ةعومجم نمض لمعي ناك ريبكلا لقانلا اذه نأ ايخيرات حجرملا نمو
 تقبس دقو « م١١ /ه5 نرقلا ةيادب يف نابسألا ديب تطقس يتلا ةطسقرس هتمصاع تناكو « يقرشلا
 ط1[ '15طات( 2115 ةنولش رب نم سونيتربط نوطالفأ وجوه عم ناكو . ةلطيلط ةسردم ةعومجملا هذه

 بتكب ةصاخ متهاو ؛ ةيربعلا نع ةيقيبطتلا ةسدنهلا باتك ةينيتاللا ىلإ مجرتملا اذه لقن ام ني
 موهفمو تاثّلثملا باسح لامعتسا لوخد هقيرط نع مت يذلا يناتبلل موجنلا ملع باتك اهنمو .ميجننتلا
 مهاربأ ةكراشمب يلع نب ىيحيل ميجنتلا باتكو ؛ سودويتل تايركلا باتك لقن امك . ابوروأ ىلإ بيجلا

 .ايحرب

 يفوتو م91١1 /ه١451 ةنس ةلطيلطب دلو ريهش لقان : ىطرهطهنص 10ه 82:2 ارزع نب ميهاربأ ل”

 ىلع ميركلا دبع نب ىنثملا نب دمحأ حرش ةيربعلا ىلإ هتافو لبق مجرت « م76١١ /ه000 ةنس امورب

 . ةينيتاللاب هملع يف ةمجرتلا هذه مدختساو يمزراوخعلا ىسوم نب دمحم جيز
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 ةامو شدا همام هواه دادس صل تما بداح عع حدو د د مال دعا د هاه ضم هد كاد ع داء مط عع اد انام هاداق د كام ةلطيلطب ةمجرتلا ةسردم رود

 ايدربملب انوميرك ةئيدمب دلو : (م11817/ه41 م5١١١ /ه508) ينوميركلا دراريج - ؛

 بطلا يف بتك ةدع مجرت « ةّيبرعلا مّلعت ثيح ةلطيلط ىلإ لحرو ةفسلفلا سرد « ةيلاطيإلا ةعطاقملا
 ٠ 26 ةانلتان 21ة0انعهلذ وطسرأل يعيبطلا عامسلا باتك : اهنم ةّيبرعلا لوصألا نع كلفلاو ةفسلفلاو

 ش هلمشأو فيلأت ربكأ وهو : ]اطو“ ©ةصوصتم طءاطتانك قادت 8ص ع عمو ائيس نبال نوناقلا باتكو

 باتكو « يليئارسإلا ناميلس نب قاحسإل لويسلا باتكو « تاسقطسألا باتكو . برعلا نع بطلا

 يردجلا يف ةلاقمو ٠ يزارلل يروصنملا باتكو « انيس نبا نع ًالقن وطسرأل ةيوجلا ثادحألا
 لكشلا يف لوقلاو « يوارهزلا مساقلا يبأل فرعتلا باتك نم يحارجلا مسقلاو « يزارلل ةبصحلاو

 نب ىسوم ينبل ةيركلا ةطيسبلا لاكشألا ةفرعمو « يلاقرزلا جيزو « ةرق نب تباثل ةفلؤملا ةبسنلاو عاطقلا
 .يزارلل بطلا ىلإ لخدملاو « ركاش

 ١ ةينارصنلا قنتعا يدرهي : 3عو0 لع 5ءت116 (ةطعص 12:عونط) (ديرد نبا) يليبش إلا انحوي

 بتكلاب متها .(ما16١ /مهه45-م١ 0 /ه0ه570) 18 ةن20200 ودنومير ةلطيلط ةفقاسأ ريبك مدخنو

 نم . ةينيتأللا ىلإ يفاسيدنق وقنمد اهلقن مث « ةيلاتشقلا ىلإ اهلقنو «٠ تايضايرلاو ةفسلفلا يف ةيبرعلا
 . رفصللو ةيبرعلا ماقرألل ةلمعتسملا باسحلا يف تافنصملا مدقأ نم وهو : آناء: ة1عولودف هبتك

 رذجلا جارختسا يف هتقيرط ةصاخو يمزراوخلا باتك يف ءاج ام مظعم ىلع باتكلا اذه لمتشي

 لقنو . ةثيدح ةقيرط اهايإ ربتعم 001088 ندراغ دعب اميف اهضرع دقو ةيرشعلا روسكلا ةطساوب يعيبرتلا
 816اهمط15129 انيس نبال ءافشلا باتكو 21512115102 418326115 يلا رزغلل ةفسالفلا دصاقم باتك اضيأ

 نيب قرفلا باتكو 826 ت0 تأ 30200 2 ىلياعءتط22 انيس نبال ملاعلاو ءامسلا باتكو 8

 :ت) رافصلا نبال بالرطسألاب لمعلا ةلاسرو « دنومير ىلإ هادهأو اقول نب اطسقل حورلاو سفنلا

 .يناغرفلا باتكو « ميجنتلا يف يسباقلا زيزعلا دبع بتكو (م١7١٠ مه

 ىلإ يليبشإلا ىبحي تامجرت بّقعتي ناك : 20د1080 0000150001 يفاسيدنق وقنمد 1

 مولعلا ءاصحإ باتك نم سبتقم آ)6 01611 1[50162ةنانا» باتك هل . ةينيتأاللا ىلإ اهلوحيو «ةيلاتشقلا

 نبال تايعيبطلا باتكو سفنلا باتك مجرت امك « ابوروأ يف ريبك ريثأت باتكلا اذهل ناكو .يبارفلل

 .ما1170م11 هم 15-ه06 يماع نيب مت لقنلا ناديم يف هجاتنإ بلغأو انيس

 ةكرحلا نع ىجورتبلا باتك مجرت ٠ ةلقنلا رهشأ نم 8/11ءطقعا 500مؤ60 تركس ليئاخيم  ا/

 يماع نيب اميف ايلاطيإ ىلإ توكس لقتنا . دواد يبأ يدوهيلا نهاكلا عم ةلطيلطب همتأو « ةيوامسلا

 ةعماج لخد مث . اهمجرتف وطسرأ ىلع دشر نبا حورشب ىنتعاو ,م١177 /ه118و م5606
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 تاءاطعلاو تايلقتلا نم ورق ْ سلدنألا يااا يم تا ا جل ا سوا يدل د بع مف ورع كالو و حدو ا

 انيس نبا ىلإ ةيمتنملا ةعزنلا تضوع يتلا دشر نبا ىلإ ةيمتنملا ةعزنلا ءاشنإ يف مهاس ثيح سيراب

 .يئيتأللا ملاعلا يف اًقباس ةدئاسلا

 :ت) « م1١ /ها/ نرقلا ين نيمجرتملا نم آعحدقسم 1ع ]ةلس نع يسملدلا نمره - 6

 لقن . ةمجرتلا يف يبرع لصأ نم رصانعب ناعتساو « بدألاو ةفسلفلاب ةصاخ متها . (م 1777 /ه١1/1

 ةلاسر لقنو « م٠175 /ه57148 ةئس ةلطيلطب وطسرأل قالخألا باتك ىلع دشر نبال طسوألا حرشلا

 . يطسقرسلا ةجاب نبال

 « م7١ /ها/ ق نم لوألا ثلثلا ةلقن نم يزيلجنإ 415:60 06 53:عوالعآ لاشرس يد درفلأ 4

 هذه نعو « ةرق نب تباث حالصإو قاحسإ نبا نينح صنو وطسرأل بابنلا باتك ةينيتأللا ىلإ مجرت
 . انيس نبال نداعملا باتك لقن امك « ةينانويلا ىلإ هلقن ديعأ ةمجرتلا

 : ةلطيلط ةسردم يف ةمجرتتلا قرط

 : اهنم صوصنلا لقن يف قرط ةّدع ةلطيلطب ةمجرتلا ةسردمل سراّدلا ظحالي

 تناك « سلدنألا دالب يف ترهدزا يتلا ةيبرعلا ةبتكملا نأ كش ال : ةيقيرغإلا نم ةمجرّتلا ١

 دمع دقو . ابوروأب ةفلتخم زكارم نم اهبلج ىلع برعلا ماكح لمع « ةيقيرغإ تافنصم ةّدع لمشت
 أرقي : يلاتلا وحنلا ىلع متت ةمجرتلا ةيلمع تناكو « ةينيتأللا ىلإ بتكلا هذه لقن ىلإ نومجرتملا

 ةيقيرغإلا نسحي مجرتم ءىراقلا ىلإ عمتسيو : ةميدقلا صوصنلا ةءارق يف صصختم ئراق طوطخملا

 هذه ىلإ فيرحتلاو أطخلا لوخد ةيناكمإو . ةمجرّتلا ليجست بتاك ىلوتيو « اًيهافش اهتمجرتب موقيف
 . اعيمج مهنم وأ بتاكلا عماسلا نم وأ « مجرتملا عماّسلا نم وأ , طوطخملا ئراق نم تأتم ةمجرتلا

 ةينيتاللا ىلإ تلقن اهتلمج يف ةيبرعلا صوصنلا نأل ةرشابم انّمهت هذهو : ةجودزملا ةقيرطلا - ٠

 نفتي هنأ كش الو  لّوألاف « ةمجرتلا ةيلمع يف نيصخش كارتشا ىلع موقت يهو . ةقيرطلا هذهب

 ."1"!(ةبوتكم تسيلو تقولا كلذ يف ةيوفش ةغل يهو ) ةّيلاتشقلا ىلإ يبرعلا صنلا لقن ىلوتي  ةيبرعلا

 يليبشإلا ىبحي اهعبتا يتلا يه ةقيرطلا هذهو .ةينيتآللا ىلإ ةيلاتشقلا نم لقّتلاب يناثلا صخشلا موقيو

 فرعي يناثلا ناكو (يلاتشقلا ) ةّيسنامورلا فرعيو ةّيبرعلا نسحي ناك لوألاف .يفلسيدنقو (دواد نبا)

 . ةينيتال  ةيلاتشق  ةيبرع : يلاتلا وحلا ىلع متت ةمجرٌتلا تناكف « ةّينيتأللاو ةّيسنامورلا نيتغّلا

 ) )1١يلاتشقلا صنلا يأ طيسولا صنلا نع شيتفتلا يف ةدئاف ال اذهل .
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 معمم هم مم همم هم مس هل م ممم عم م هم همم همم مم مع م د مم هم م م عل م هس حام همم همم هم هم همم همس هس سم ةلطيلطب ِ ةمج +رتلا ةسردم رود

 1010861 توكس لاشيمف « ةلطيلط يف م1١ /ها/ نرقلا يف نومجرتملا هعبتا يذلا بولسألا وهو

 نبا تافلؤمل هتمجرت يف ةصاخو « بولسألا اذهب اًرثأتم ناك اهجراخ وأ ةلطيلطب مجرت ءاوس 044

 يناملألا لاونملا سفن ىلع راسو . اهلهجي ناك هّنأل « ةّيبرعلا نوفرعي دوهي ءاملعب ناعتسا دقف « دشر

 . اهلهجي ناك يتلا ةيبرعلا نقتي طيسوب اًئيعتسم ةينيتأللا ىلإ مجرتي ناك دقف م /ه"١/1 تنامره

 . 8101805 شغرب ومجرتم ةقيرطلا سفن عبتاو

 نم ةرشابم لقني ناك دقف نوميرك يد دراريج ريهشلا لقانلا ةقيرط يهو : ةرشابملا ةقيرطلا - ٠
 نبا تامجرت ضعب ةداعإب ماق دقو . اًيبسن ةقفوم هتامجرتم بلغأ تناك اذهلو « ةّينيتأللا ىلإ ةّيبرعلا

 طيسولا ةلازا ىلإ ليمي ناك هّنألو ٠ يئانثلا ةمجرت يف تايبلسلا ضعب دوجوب هداقتعال يفاسيدنقو دواد

 لوصألا نع ةيبرعلا ةمجرتلا همامأو نايحألا ضعب يف لقني دراريج ناكو . ةّيوفشلا ةّيلاتشقلا ةغّللا وهو

 . مألا ينانويلا صَنلا نم ةينايرسلا

 مدع اذإو . اًبيكرتو اًبولسأ يبرعلا صنلاب ةلمجلا يف اهدّيقت تامجرّتلا هذه لك هب تزاتما اًممو

 آ161- ب مجرت نيعملا حاطصم ٌنإف لاثملا ليبس ىلعف . يبرعلا حل طصملا ذخأ يّنفلا حاطصملا

 226 جيزلاو « كاتم 00:86ب تارادملاو « 0ممععوب جوأو ١ 8606222 ب شعن تانبو مط قإلا

 . خلا

 ةملكلا لقني هّنإف ظفل مهف نع مجرتملا زجعي امدنعف « اًهُتواَسَم اهل ناك ةيفرحلا ةمجرتلا هذه نكل

 عقتف تارقفلا ضعب فذح وه كلذ نم رطخألاو . ئراقلل ضومغلا لح ةيلوؤسم اًكرات قفّتا امفيك

 يف رشن دقف « يلازغلا دصاقم ركذن لاثملا ليبس ىلعو ؛ ةيملعلا ةيحانلا نم لبقت ال يتلا ءاطخالا

 7 ةصاخلا هءازأ اهداقتلا يلازغلا دارأ يّتلا راكفألا كلت نيتآللا دَعَف فلؤملا ةمدقم نود ةينيتاللا ةمجرتلا

 دمع دقو . ةينيتأللا ىلإ اهنمو ةيربعلا ىلإ ةّيبرعلا نم تعقو تامجرتلا هذه ضعب نأ مولعملا نمو

 . مجرتملا صنلا يف ةّيتاروت تايآب يبرعلا صنلا يف ةينآرقلا تايآلا ضيوعت ىلإ دوهيلا نيمجرتملا ضعب
 ىسرم مساب ضرع يبنلا وأ ةلالجلا مساو « دوملتلا نم ةذوخأم لاوقأب هلل لوسرلا ثيداحأ اوضوعو
 ةريثك كلذ ىلع ةلثمألاو . يدرهيلا خيراتلا نم ءامسأب تضوع ةباحصلا ءامسأو . ءامكحلا ضعبب وأ

 . يلازغلل ميقتسملا ساطسقلاو لمعلا نازيمو « دشر نبال تفاهتلا تفاهت ةمجرت يف لاحلا وه امك

 ةلحرم يف ةيربعلا ىلإ ةيبرعلا نم تامجرت نم هب اوماق امب يمالسإلا يبرعلا ركفلا دوهيلا مدخ دقل

 اونرفلاو « ةيبرعلا لوصألا نم اريثك كلذب اوظفحف ةيناث ةلحرم يف فيلأت نم هوعضو امو ٠ ىلوأ
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا نس م اع را انا قا درا رم 41 كحد تن لا ع هع صد عن د م اح

 - ةمجرتلا زكارم نم اهريغو ةلطيلط ةسردم يف اهتمجرت تلمهأ دقو  ةيوغللاو ةيبدألا بتكلا ةمجرتب

 . ةيبرعلا ةغللا نم مهتغل برقل كلذو

 دقف ةيملعلا ةيعوضوملا نع دعبلا لك اًديعب ناك مهضعب هب ماق يذلا ةمجرتلا يف فرصتلا نكل

 ةفسلفلا ىلع  تامجرتلا هذه لالخ نم  نومكحي ابوروأ نم نيعرستملا نيخرؤملا ضعب لعج

 ةمجرتلا نأ يه ةقيقحلاو . همهفت ملو ينانويلا ركفلا تهوش مهرظن يف يهف « اًيساق امكح ةيمالسإلا

 نيثحابلا قتاع ىلع ةيلوؤسملا عقت انهو « ةيملعلا ةنامألا ثيح نم بولطملا ىوتسملا نود تناك

 ثحابلا لصحتي مل اذإ ٠ ىودج نود ىقبي لذب نإو دوهجملا اذه نكلو ٠ حيحصتلاو ةلبرغلل برعلا

 . يبرعلا لصألا ىلع هيزثلا

 : برغلاو قرشلا نيب ةمجرتلا ةكرح

 ةمصاع يف ةمكحلا تيب نيب قافتالا طقن نم اريثك كانه ْنِإف « ةلطيلطو دادغب نيب ةفاسملا دعب مغر

 ةمجرت ىلإ ةلطيلطب نويبرغلاو دادغبب برعلا دمع دقف « ةلاتشق ةمصاعب ةمجرتلا ةسردمو نييّسابعلا

 مصارع يف ىرخأ زكارم روهظب دادغبب ةمجرتلا ةكرح تمعدت امكو : ىلوألا ةجردلاب ةيملعلا بتكلا

 نرقلا نم ةيادب ىرخأ زكارم زوربب ةلطيلط يف ةمجرتلا ةكرح تمعدت « سراف دالبو يبرعلا قرشملا

 طقن تدجو نثلو 5018130 ونرلاس زكرم نع لعشملا تذخأ ىّتلا 20187500 ومرلاب ةصاخخو ؛ م11" /ها/

 ضرعأ مولعل ناك دادغب يف لقنلاف « ةلطيلط ةسردمو ةمكحلا تيب نيب فالتخا طقن كانه ٌنإف « قافتا

 ةمجرتلا قلطنم ناكو « اهيف ةيبرعلا ةراضحلا ترهدزا ةرتف يف لقنلا ناك ةلطيلط يف امنيب , اهلهأ اهنع

 . ايدرف اًينيد هقلطنم ةلطيلط ىف ناك امنيب اًيملع اًيمسر دادغب ىف

 ةراصع تلقن اعم ةلطيلط يفو دادغب يف نأ لفغن نأ نكمي الف « اًرراب فالتخالا اذه ناك امهمو

 : ثالثلا تانايدلا باحصأ فيرشلا لمعلا اذهب مايقلل نماضت دقو . ىرخأ ىلإ ةغل نم يناسنإلا ركفلا

 . ىنعم نم رثكأ كلذ يفو ىراصتلاو دوهيلاو نوملسملا

 : ةمتاخلا

 يف ةيمالسإلا ةّيبرعلا ةراضحلا بيصن زاربإل ةمهاسم وه ةمجرتلا يف ةلطيلط ةسردمل خيرأتلا نإ

 نع تبكترا ءاطخألا نم ريثك حالصإ ىلإ اًضيأ فدهي امك . ءاعمج ةّيناسنإلل كرتشملا ىملعلا ُتارّثلا

 هذه نمو . نورق ةتس يلاوح ةليط برعلا هب ماق يذلا رابجلا دوهجملا قح يف دصق ريغ نع وأ دصق

10 



 ا ةلطيلطب ةمجرتلا ةسردم رود

 نأ دقتعي نم م5١ /ه4 نرقلاو م7١ /ها/ نرقلا نيب ام ابوروأ يف كانهف :ادينك لج ىلع لديام ءاظحألا

 . ةبطرق كلم وه انيس نبا ْنأو ينابسإ وطسرأ

 مجرتملا موقي نأب « ريغلا تادوهجم ىلع وطسلا وه مولعلا خيرات قح يف ءاطخألا هذه رطخأو
 . ةصيقنلا هذهب روهشم  هتلالج ىلع  يقيرفإلا نيطنطسقو . هتلم ءاملع نم هريغل وأ هيلإ باتكلا ةبسنب

 دشر نباو يجورطبلا ءارأ هيف عمج 0026500265 : ناونعب اًياتك فلؤي توكس ليئاخيم كلذك دجنو

 ىلإ أطخلا اذه رمتسا نأ فسؤملا نمو « م١ نرقلا يف وطسرأ حراش سونسماد سوالوكين ىلإ هبسنو

 ىلإ قاحسإ نب نينحل نيعلا باتك اوبسنو . وطسرا ىلإ هوبسن انيس نبال راجحألا باتك نأ امك . مويلا

 .. . خلا سوفور ىلإ نارمع نب قاحسإل ايلوخيلاملا باتكو ٠ سونيلاج

 رظن يف  مهنأل «دوهيلاو يراصنلل ةيملعلا بتكلا عيب نم رذحي يسلدنألا نودبع نبا لعج ام اذهو

 . مهتلم ءاملع ىلإ اهنوبسنيو اهنومج تيس بستحملا اذه

 ةبسن ةداعإ وه « مويلا ةرشتنملا ةيملعلا تاعوسوملا يف ةصاخو اهحالصإ بجي يتلا ءاطخخألا نمو

 رظانملاو كلفلاو بطلا يف تافاشتكالا هذه نم ريثكف . نييقيقحلا اهباحصأ ىلإ ةّيملعلا تافاشتكالا

 لبق شاع يبرع وه اهل يقيقحلا فشتكملا امنيب « ابوروأ نم ءاملع ىلإ أطخ بسنت تائلثملا ملعو

 . نورق ةدعب يبوروألا

 يتلا ةقومرملا ةناكملا ءوبت يف نيملسملا ءاملعلا ضعب قح ءاطخألا كلتو لاحتنالا اذه طمغ نعلو

 هذه نأ يه بصعتم وأ دقاح الإ اهيف كشي ال ةقيقح كانه نإف « مولعلا خيرات يف ةرادج نع اهنوقحتسي

 هقبطو هطبضو همسر امك يملعلا ثحبلا ةيجهنم « ةّيملعلا ةداملا ىلع ةدايز ٠ برغلل تمدق تامجرتلا

 ابوروأل اودهم نيملسملا نإ . ىطسولا نورقلا يف ابوروأ ترهبأ جئاتن ىلإ اولصوف « نوملسملا ءاملعلا
 لقعلا اهماوق : ةيملع ةيجهنم طبضب ةعيطلا ةادألاو ةعجاتلا ةليسولا نم اهونكمو لصوملا قيرطلا

 . هتيناسنإب حباكلا ريمضلاو « هحومطب حماجلا
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم ثكورق 1 سلدنألا اجا ا ناو ع نم وذ قود ع ناك ا او و قب او هاك كل م اح ا

 عجارملاو رداصملا

 : ةيبرعلا عجارملا

 : مشاه ايركز « ايركز

 « رشنلاو عبطلل رصم ةضهن راد : رصم « ملاعلا ىلع ةيبرعلاو ةيمالسإلا ةراضحلا لضف

 .م٠١191 ةرهاقلا «ةلاجفلا

 : داؤف «.نيكزس

 . ةينيتأللا ابوروأ ىلإ يبرعلا ركفلا لقن

 : لمحم « يسيوس

 .م19480 « ةمكحلا تيب : سنوت « برغلا ىلإ ةيمالسإلا ةراضحلاو ةيبرعلا مولعلا لاقتنا

 : دمحأ «نالحش

 ةكلمملا ةيميداكأ تاودن) ةينيتآللاو ةّيبرعلا نيتفاقثلا نيب لقثلا يف ةّيربعلا ةغللا رود

 . م980١ ربمفون ١١ رفس ريداكأ «(ةيبرغملا

 : دومحم « يريغصلا

 : قيفوت « ليوطلا
 « تيوكلا ؛ م1986 سرام 410 ددع « ةفرعملا ملاع ةّلجم« يمالسإلا يبرعلا انثارت يف

 .ةلاسرلا ةعبطم

 َ ةيبنجألا عجارملا

 م امدكم ةلطوهدوم 1:

 -11000عءامضعد لمأ ةعقطع جأ !اهنتمم' ممن لادقم [آنذموصم ( آطصم ط©وطسنل).

 - فل فمهلقلانق, آ/. 17 (1952) - مم 128 - 2
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 ظاتس عاام (0 5.1 :

 - م عيمابم 02 ةنوطتع - اونلم ةصقك]2لمر5ك 7/هرلكتسوع اص ت00 طعتتم 5مدتص اص اطع دخل - 12 ط

 0ع

 - لمانا"021 01 طع 1001 ةماقأأام 50ءاعاإل, 25 1/1977, مم. 62 - 8.

 1'عرمسع 1001025 :

 - 1130061 ممدعق 21 طعطتءم لع هطانقك مقل عوم عد 105 ةأاع1م5 2111: 17/

 - 2115تامهصسعو لع ظوؤب ل105 خضضطعو زن عط7ةنعمو : 701 2222111 هع 2 1984, مم. 61-64 .

 (هماوعع (نهعمأ :

 1ع5 م1ةلماعرعو 2010161005 لع 1' هنئشطع هدد ]قاتل

 51- معا. هان, 111 1962, مم. 139 -

)| 

 طع مىا/ممدحتمع دءطممأ] 02 نمصق]ولمدك : نمصد]ةنتممك كمت هنقطاع هام قة

 م00نععل نملمت“ طع مه مدقعع 01 مالممكم التع تباكع 02 ءةقاتلاع. (1221 - 1252 - 1284)

 لواتتصما 01 طع [0انه1 ةقاقألع 50تلعازن زر 35 1/977, مم. 109 - 7

0 1101 

 - طع معلا علوا نتمصكا هم منك ائمنط هنوطتع غم اهالص 10206 أ 5م

 - 21.717, 111/2 (شحباتا 1972), مم. 97-144.

 آ.ع5و 00000 اأعانا5 هطققالعمك تأ 1و دهامدعع ةهنفطع لع تهعطعتءاتعك ل'ضكاقمهضت0108علع مقت 1 .

 2/30]عماتا. آمانانةللت, عل. 2ععاقاو, 1977, مم. 201 - 6.

 1 هددتنعاطع 5503 :

 12 اقر ولا ع ةكهطع (30اهل أع, مالاطعد تأ 1ةد]ئ اكد, طوق, 0عاناطصعا, 1978, م. 74 .

 اورد 1014 5 :

 هل ءانمصمك ةنفطم-اهننصعد تأ اماكمتس أ نانعو, ظ8ت علامك تم عتموت لمصعع 0' 0162(

 11/1970, مم. 473 - 8.

 17ةعوعأ لا1371 :

 - هع ونع 15 تتاطتع لمأأ جلت»ع ةهطعو ل' 8مم عصف. مانط. 51502520, وتم 1985, م. 455.
 - 165 نة0ل00مدق 5هتعماتت وابعد لقمع 1: ظدمدعتع لرد 2“ وزععاع, اعود 0. 1. 1/111, 25 9

 - 70 (1970 - 6*1 ني 2 2"* تسعمأنعم مم. 47 - 60)
 - 19 هياتم طتقمفمم-ةعوطع عد وتعمأاع ز/ هععالعماع. 8ةعععامدقب ةيتعأا 1978,391 12

١1 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق . سلدنألا ندد داح امو اهلل لو ل نانا تما ادع وقل نموا و هد قب لارض حط ممم

 ؟7ءامعط 8عاعأأ اع :

 - 16و هعماتع5 لع :ة0اءاتمدق لوصق (1قذ ةتفطع ءأ 0'1ععالعمأ).

 - 18602 ءغ 5016و. مانط. هاتعدام]اداعد لع [ةصعع, ةنقتم 1982, مم. 123 - 129.

740185011117 77 11 

 - ]1مل ع2عع لع 1" 151320 ةانآ' 1 ' ظان10م6م 1.

 - 18.8.1, لم (1973), مم. 297 - 7

 ةامالآل (1973), مم. 127 - 6.

 ف عمعلم ظاسسااو 1"ععسدقتتلم :

 - مان101عو قمم 5015 3001005 21

 - 0020 عنمم5 06 12 ةلط, ظوممقم]و لع '1عابصقم هم 23 - 24 (]نتملعععتم طع 1981), مم.

,5-4 

 ل. 301. آنال1ة- 17811122058 :

 13 ءمرتتعماع 0ع مل ععاممعد هكعماتك عدم لع هرتعزم ةعاسما طقماأم تانك لعا داما 111

 لقسم ءقلط رز 0" طتخامأتنع ممملتماف ١/01 11, مف 2, 1954, مم. 395 - 428.

 1/7 را ع

 1" ةعماع لعد 2 0دعانممم لع 101 غلع : 8هتاك لع طوتع (1هن11أ - ةمانأ 1971), م. 6.

 "1 معد اكآ22135 :

 1ع لعرعامممعممعما لع 12 كاتلتكدنلمم ةنفطع ة 10ه1علع. ©1. 201711آ-1970 1 ىي 2ع
 انام موانع مم: 73 - 6.
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 101606. عمصلع الثل1ع لع 12 ؟عههتكددمعع طغلت عع ولع. 0مم طعتمات, 1944, م.150 .

 فاأم0و5ك0 (هةصلعا# :

 101600 - دعطمم1 ه5 هقمك] وامتنع لهمم ]. هز طدلعمامم 1الوامزتإل 50هأعاوب 701 2211/2 ةحتت

 1966, مم : 55-92,
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 ةيم السرلا سلدنألا ندمل يننارمعلا طيطختلا

 دامحلا هللا دبع دمحم :روتكدلا





 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2-2 ب0 مملح ع اع حاحا اس ال حل عع حل

 ةبم السلا سلدنألا ندمل ينارمعلا طيطختلا

 (©دامحلا هللا دبع دمحم :روتكدلا

 ثحبلا صلختسم

 حتتفلا دعب ةينابسإلا ندملل يرضحلا ميظنتلاو طيطختلا قئارط ءارقتسا ىلإ ثحبلا اذه فدهي

 قرشملا يف ةيمالسإلا ندملا صئاصخ نيب عمج عباط تاذ ةيمالسإ ندم ىلإ اهلوحتو « يمالسإلا

 عونتلاب تزيمت يتلا ةيعامتجالا مأ ةيعيبطلا ةيئيبلا اهنم ءاوس ةيسلدنألا ةفاقثلاو ةئيبلا صئاصخب اهجازتماو

 ةرامعلا بيلاسأو فراخزو لاكشأ عم اهميظنتو ندملا طيطخت نيب ثحبلا طبريو « ينيدلاو يقرعلا

 سرادملاو تامامحلاك ةماعلا تآشنملاو نكاسملاو دجاسملاو روصقلا دييشت يف تمدختسا يتلا

 . ةئيدملا نارمع اهنم نوكتي يتلا تادرفملا اهنوكل ةلبسألاو

 410111115011011 ذلطلار []1خ 8 ذلا طاضلا 1110 01 141151113152111

 8ال

 101. 510113101160 لذ. ما

(48551501) 

 8ةانكاتنم ءكئلا11 3505 01 خل- خصلم]انك ((000ا/5 5مدتص ةصل 2هدانعمل) 1ةكأع0 102 20انغ

 عءاعألا عماتتتعو (1492-711 نادر 01 21 عاطقأتمع 5 ط111 ةصل تتطان] عدع. 81511159 5

 انعطان ا عمعع رمقزن 6ع 26116 ااع0 0 5عالعافل ؟جعامتن, اانا طهتملال 2 م167ة11عمعمع 0 ءاطقتعر

 ءةعتملب عانت عأماتك ةمل كنان ع] 0176اذأز 63. آ2عومأاع 1ك ؟عاقألا/عأزن طم معاتهل5 02 كاهطأللاإلو

 8ةكيداتس 5مدتم م100ل0ععل نه طاقات ءأالا1 12000 اطقأ عما عدذعل 1ا5عاك ل2 6[25221عاا1ع, 1م

 مامممتمق, 2811 ال116 320 0

 طلتك م0معم 7/111 5ةعاع أم ل15ءانذك نتطقضأ 2261011 220 ةنعطل ا 6عاانتع 01 1/انقا1تقم 512, 224

 0 دلما طمات/ الطع ءالكاتمع 5مهصتقأال كاتعد 7هنع ان نصقأ عت عل ةلاعان اطلع ه0طوانعدأ اضخم نطو

 دعااتمس عد اطقأ ةالعمأنملاتن ءقتمع ام ةممط0لإن هتمودذ-ءبانتمل امكان عمععو اص الطتعا اطع 15! ةنطلع

 همع م12ز:عل اطع لمصتمعمأ "016. 8سيتاطقتتم ه1"ع, اطق مان فللا 01 هكمرصتمات 21165 اط كال

 تمول دلاط زاك نمالوانع ععم10 عزب بعام اموت أنما مة عامزتو 12 اطع ءلو]نا105 01 8/دداتنم 5مقتق

 ةقعالل اععاللا

 . ضايرلاب ندملا ءامنإل يبرعلا دهعملا ماع ريدم « ةيئيبلاو ةيرادإلاو ةيموكحلا تاساردلا يف هاروتكد (*)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 0 22 ري 221 نو دل اود دع كاع هل دادس مبا كامل دوال 1 ه5

 ءوضلا ضعب ءاقلإ يف لثمتيو « ماع امهلوأ : ةودنلل نيبسيئر نيفده نم هتياغ ثحبلا اذه يحوتسي
 ضيرع عاطقو « سانلا ةماع دنع ةلوهجم هبش تلظ املاط يتلا سلدنألا يف مالسإلا خيرات بناوج ىلع

 نم اًريثك ديفيس ثحبلل هجوتلا اذه نأ ردقنو ٠ تاعماجلا يف اهب مامتهالا رصحناو « نيفقثملا نم

 ضعب مهي اًصصختشتم اعوضوم سرديس ثحبلا اذه نأ : امهيناثو .نيفقثملا ةماع نيب ةودنلاب نيكراشملا

 ثحبلاف ؛ يرضحلا طيطختلاب مويلا فرعي ام كلذ نمو « رضحلا ميظنتو نيدمتلاب نيلغتشملا نيثحابلا

 وأ «ةمئاق ندم يف اهودجو يتلا ةينارمعلا ةئيبلل اينابسإل مهحتف دعب نيملسملا لماعت ةيفيك ىصقتسي
 مل ةيقرعلا تاءامتنالاو تافاقثلاو نايدألا ددعتم عمتجم يف « نورق ةعبس لالخ اهوروطو اهوأشنأ ندم

 ةيمالسإلا ةراضحلا رارمتسا نإف ةقيقحو . يبرعلا قرشملاب ةيمالسإلا تاعمتجملا مجحلا اذهب هدهعت

 «ةلف ةيرقبع نع ئىبني ميظنتلاو ةفاقثلاو نارمعلا نم وأش اهيف ندملا غولب و« نورق ةينامث ةدمل سلدنألاب

 « ةرقلاب نيملسملا ريصنتو ةيمالسإلا ةلودلا عالتقا دعب ىتح ةماع ابوروأو سلدنألا اهنم تدافأ

 , مهريصنت نم اوسني نأ دعب ايربيأ ةريزج هبش نم مهدرطو

 ةماع ةدئافل سلدنألا يف ىمالسإلا خيراتلا بناوج ضعبب ماملإلا ىلإ ىعسي ثحبلا اذه نإف نذإ

 عمتجملا ميظنتو ندملا طيطخت نم هلمشي امب نيدمتلا لاجم لوانت لالخ نم كلذو « نيكراشملا

 مويلا هب ىنعُي لاجم وهو « كلذ ىلإ امو ميلعتلاو « قفارملاو تامدخلا نم هتاجايتحا ريفوتو يرضحلا

 لوانتلا نيب ةجوازملا هذه نأ ائيأر دقو ؛ ندملا طيطختو « تايدلبلاب نولغتشملا ةيلمعلا ةيحانلا نم

 ةكراشملل ليبس لضفأ نيينعملا نم ةفئاط ةدئافل ةصصختملا ةساردلاو ٠ نيكراشملا مومع ةدئافل ماعلا

 . يفاقثلاو يملعلا مامتهالا يوذ نم ةعونتم فئاوط اهيف كراشتس هذهك ةماع ةودن يف

 يف لوخدلل دهمُت ةيخيرات ةذبنب ءادتبا « ةمدقملا هذه دعب ةيسيئر لوصف ةتس يف ثحبلا اذه مظنتي

 تاميسقتو ماعلا لكشلا ثيح نم ةيمالسإلا سلدنألا ندمل ينارمعلا طيطختلا لوانت مث « عوضوملا

 ينيدلاو ينثإلا بيكرتلا ىلع ثحبلا فقي مث ٠ تاطاشنلاو ةماعلا ةايحلا نم طامنأ ىلإ ةنيدملا

 ةيملعلا ةايحلاب ثحبلا ىنعيو « تاعارصو « فالتئاو « جزامت نم كلذ ينعي امب ةيسلدنألا رضاوحلل

 . اهل ابصخ اًعترم ةيسلدنألا ندملا تناك ةرث ةراضحل جاتنك اهتاسسؤمب ةيركفلاو

 يرضحلا عمتجملا مّظنت ةطلس دوجو نود نيدمتلا يف اوأش غلبتل نكت مل ةيسلدنألا ندملا نإ

 . ةيمالسإلا ةعيرشلا راطإ نمض
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 1 ا حد اطاتو 330 ارو طج م دع رولا فقس اح طن اة مام دج ال ةيمالسإلا سلدنألا ندمل ينارمعلا طيطختلا

 َ ةيخيرات ةلبن

 نم سلدنألا مهلوخد لبق اوناك نيذلا « نويبرغلا طوقلا نوملسملا اهحتف نيح اينابسإ مكحي ناك

 مهلبق نامورلا ماقأ دقو . اينابسإ اهنمو « ةينامورلا ةيروطاربمألا كلامم تحسنكا يتلا ةشحوتملا لئابقلا

 مهل تحتفو « ءانع نودب اهولخد طوقلا نإ ىتح تخّسفت دالبلل مهترادإ نكل « اينابسإ يف ةيقار ةراضح

 نرقلا لئاوأ يف نوملسملا لصو امنيح ماع يتئام نم رثكأ اينابسإب طوقلل ناك . ةيعاوط اهباوبأ ندملا

 تحت حزري ذئدنع ىنابسإلا عمتجملا ناكو « ايقيرفأب يطنلطألا طيحملا ءىطاوش ىلإ يداليملا نماثلا

 عبرأ ىلإ عمتجملا مسقنا دقف ؛ ةيسايسلا ةرادإلا خسفتو « ينيدلا داسفلاو يعامتجالا ملظلا رين

 ةعارزلا يف نودكي نيذلا سالحألاو ديبعلا ةقبطو عايضلاو يضارألا كالم نم ءاينغألاو ءالبنلا : تاقبط

 بئارضلا ةيدأتب ةلودلا ىلع قافنالا ءبع رارحألا ندملا ناكس نم ةطسرتملا ةقبطلا تلمحو

 دق « ةعساولا تايعاطقإلاو ضيرعلا ءارثلاب عتمتت ىرخأ ةقبط اهتسواسقب ةسينكلا تناكو «ةفحجملا

 رادصإو «٠ سوقطلا ىلع اهدوهج تسركو « يعامتجالا ملظلاو عمتجملا داسف نع اهرصب تضغ

 ملظلا ةلازإ ىلإ ًالاب قلت ملو نيفلاخملاو عابتألا ىلع فسعلا تسرام نيح يف « نارفغلا كوكص

 اّمأ ٠ هافشلا زواجتت مل يتلا ربانملا ىلع اهتوعد تناك ام الإ «ةيئارصنلا ةوخألا» رشنو . ىعامتجالا
 ؛ ةفلتخم اروص يرصنعلا زييمتلا نمو « اًناولأ ينيدلا داهطضالا فونص نم تناع دقف ةيدوهيلا ةيلقألا

 . سلدنألا حتف دنع نيملسملل اًئوع اوناك كلذل

 ىلعو. اهباوبأ نوملسملا قد نيح يمالسإلا حتفلا لبقتل ةاّيهم تناك اينابسإ نأ حضاولا نمو
 مل سلدنألا حتف نإ :لوقلا نكمي هنإ ىتح اريسي اًئيه ناك حتفلا نأ الإ . كراعملا ضعب ةيمهأ نم مغرلا

 يمورلا ثيغم ةدايقب نيملسملا شيج نإف « لاثملا ليبس ىلعو « يدنج فلأ نيرشع نم رثكأ بلطتي
 ةريزج هبش يثلث فاطملا ةياهن يف نوملسملا كلمو « ريغال سراف ةئامعبسب ةبطرق ةنيدم ىلع ىلوتسا

 نيرحدنملا ىراصنلل اوكرتو ةيعارزلا ميلاقألا نسحأو «ىربكلا رضاوحلا تمض يتلا يهو ءايريبيأ

 قحتسي الو اًبعص ناك مهنم اهعازتنا نأل ؛ دراب سقطو ءادرج ةعيبط تاذ لامشلا يف تاعطاقم

 . ةيحضتلا
 هَ

 مظنلا عضوو « رارقتسالا طسب ىلإ برعلا ماكحلا عراس « حتفلا ةيلمع داس ريصق بارطضا دعب
 ال ندملا ناكس حبصأو « مهتاضقو مهعئارشب ظافتحالا قح نابسإلا يطعأف « ديدجلا عمتجملل

 ءبع نولمحي طوقلا دهع يف اوناك نأ دعب - عرزت ضرأ مهل تناك نإ جارخلاو ةيزجلاب الإ نوفلكي
 امهرد رشع ىنثا نم ءىدتبت صخشلا ةلزنم بسح رادقملا ةتوافتم ةيزجلا تناكو ةلودلا ىلع قافنإلا

 ردقب ةتوافتم تناكف يضارألا ةبيرض امأ « اطسق رشع ىنثا ىلإ تمسق « ماعلا يف نيعبرأو ةينامث ىلإ
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 ةتاءاتظعلاو تاكيلقتلا نيم قورتق © نفل ذتأالا| ٠5 .٠ اور ول دوج لاو دق ف تدمج ا ا اب تب حل م

 لبق مهل تناك يتلا يلاهألاو ندملا كالمأ ىلإ بلاغلا يف نيملسملا يديأ دتمت ملو « ضرألا ةيجاتنإ
 كلامملا ىلإ اورف نيذلا كالملا تايعاطقإ تردوصو « اهضعب ردوص دقف سئانكلا كالمأ امأ . حتفلا

 نم ةبسن اودؤي نأ ىلع اهب نولمعي يضارألا هذه ديبع اوكرت برعلا نأ ريغ « لامشلا يف ةينارصنلا

 نكي مل مومعلا ىلعو « لوصحملا سامحخأ ةعبرأو ثلثلا نيب توافتت نيملسملا ىلإ ليصاحملا

 ديبعلا امأ « نوملسملا عفد امم رثكأ بئارض عفدب نيمزلم  لاوحألا أوسأ ىلع  دوهيلاو ىراصنلا

 . 7 رارحأ اوحبصيل يضاقلا مامأ نيتداهشلاب اوقطني نأ الإ مهنم ناك امف سالحألاو

 ةراضح مايقل ةيعامتجالاو ةيعيرشتلا تامرقملا سلدنألاب ديدجلا يمالسإلا مكحلا رفو دقو
 لّبكُت تناك يتلا بئارضلا ىغلأو « ينيدلا حماستلا عاشأو « يعامتجالا فيحلا عفر دقف «ةرهدزم
 تددجتو « اهناكس ىمانتو « ةيراجتلا ةكرحلا اهيف ترهدزاف ؛ ندملا ناكس نم ىطسولا ةقبطلا

 دعب اهراوسأ نم ءزجو ةبطرق ةنيدم ةرطنق ءانب ةرشابم حتفلا دعب  الثم  ديعأ دقف « لامهإ دعب اهقفارم
 نيملسملا نيب طالتخالا تلّهس فورظ ديدجلا عمتجملا يف ترفوتو «طوقلا دهع يف ةلمهم تلظ نأ
 ةيلاتلا نورقلا ربع تأشنف « ةيمالسإلا ةعيرشلل اًقبط جوازتلا لالخ نم « نييلصألا سلدنألا ناكسو

 قرشملا نم سلدنألا ىلع نودفاوتي ربربلاو برعلا لظ نيح يف « نيملسملا نييسلدنألا نم ةقبط
 . يبرعلا برغملاو

 ةلود لظ تحت دحوتلا نمو « بارطضالاو رارقتسالا نم تارتف ةيمالسإلا سلدنألا ترواعت

 اهئاذتحا ىلإ علطتت اجذومن تلظ ةيقار ةراضح تضهن كلذ عمو « تاليود يف مذرشتلا ىلإ ةدحاو

 ١ نونفلاو مولعلاو بطلاو ةعارزلاو ةعانصلا يف ةراضحلا كلت رهاظم تلجتو « ةيبوروألا كلامملا

 اهل اوضرعتي ملو « اهريغو ةيليبشإو ةلطيلطو ةبطرق : لثم ةقيرع اندم سلدنألا اولخد نيح نوملسملا
 اهتايطعم نم ةدافإلا ىلع اولمعف ؛ دوكرلاو لالحمضالا رود يف تناك نإو « حتفلا لالخ بيرختلاب

 عماجلا دجسملا ةماقإ كلذ نمو « قاطن قيضأ ىلع تاليدعتلا ضعب لاخدإ مهنم ىضتقاو « ةينارمعلا

 «نمزلا رورمب هيلإ ةفاضإلا وأ هريوحت متيل نارمعلا ةيقب اوكرتو قاوسألاو « ةرامإلا رادو «ةنيدملا طسو

 ةيسلدنألا رضاوحلا عيمج تعسوت دقل . نييلصألا سلدنألا ناكس نيب هميهافمو مالسإلا راشتنا عم

 ميهافملاب ةلص اذ اديدج اتمسو اًعباط اًيجيردت تبستكاو « ةيلاتلا نورقلا لالخو حتفلا ذنم ةميدقلا

 حقالتلا هزرفأ امل جازتما عم 2 ةيبرعلا ةايحلا رهاظمبو 2 هترادإو يمالسولا عمتجملا ميظنتل ةيمالسإلا

 ندم ةماقإب سلدنألاب نوملسملا نعي ملو ٠ سلدنألل ةيعيبطلا ةئيبلا فورظ هتلمأو . ينابسالا يبرعلا

 )١( ص ؛ (فراعملا راد : ةرهاقلا) « سلدنألا ىف برعلا « مراجلا يلع 48 .
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 2 ااا اع هد اال رع 2 دق دع طاح طم د دال امال معا ااا ةيمالسإلا سلدنألا ندمت ينارمعلا طيطختلا

 ًالثم رهظت ملف ؛ نيحتافلا قرشملا برع ةيانعك « ةميدقلا ةينابسإلا ندملا تسفان وأ اهتيص عاش ةديدج
 ةيمالسإلا سلدنألا نإف كلذ عمو « ةفوكلا وأ ةرصبلا وأ ةرهاقلا وأ دادغب ةلزنمب ةديدج ةيسلدنأ ندم

 عقاوم يف ةدرفنم اندم وأ « ةبطرق يف ةرهازلاو ءارهزلا يتنيدمك « ةميدقلاب ةلصتم ةديدج اندم تأشنأ

 . ةيرملا لثم ةميدق ندم ضاقنأ ىلع وأ ةديدج

 يف ةمهم ندم ثالث ءاصقتساب كلذو ةيسلدنألا ندملا نارمع طيطخت ةساردلاب ىلي اميف لوانتنسو

 ةينارمعلا اهتآشنم عيزوت صئاصخ نايب عم « ةطانرغو « ةيرملأو « ةبطرق نب , اهداجمأ جوأ
 « ىقرعلا /يعامتجالا بيكرتلا ىلإ قرطتلا عم . يرضحلا عمتجملل اهئادأب ةطانملا فئاظولا قيقحتل

 تاعامجلاو دارفألا نيب تاعارصلا لح يف اهتايلوؤسم لودلا هيف سرامت راطإ يف يفاقثلا هلعافتو

 . هتاثف نيب فالتثالا قفحي امب يرضحلا عمتجملا ميظنتو

 اهنارمعو ةئيدملا طيطخت

 ماعلا اكشلا(0)

 : ةبطرق 9

 ريبكلا يداولاو «انيروماربيس» لابج نم سورعلا لبج حفس نيب حيسف لهس ىلع دتمت ةبطرق تناك

 لبق ام ىلإ اهخيرات دوعي مدقلا يف ةبراض ةئيدم ةبطرقو . ةرطلق هيلع تميقأو رهن هيف ىرجب يذلا
 اهحتف نيضو.؛ ةلظيلطو ةيليبشإ أهيف اهعشفأت + ةيمهألا خم :روجلاو الملا نيب - تارتقب ترم «داليملا

 « ةرامإلل راد اهوذختا نيملسملا نكلو « اهلاوحأ نسحأ يف نكت مل (ما/١١ ) ه 97 ماع نوملسملا
 عم ملاعلاب ةريهش ندم ثالث ىدحإ هفلخو لخادلا نمحرلا دبع مايأ يه اذإف تروطتو تمنف

 ةمصاع» مويلا حلطصمب تربتعا امبرو « ةفلختم ةيبوروألا ندملا تناك نيح يف «دادغبو ةنيطنطسقلا

 . «ابوروأ

 «ضابرألاو (هبصقلا) ةميدقلا ةنيدملا : نيمسق ىلإ مسقنت ةبطرق ةنيدم تناك ماعلا لكشلا ثيح نم

 عماج اودّيشو «ةرامإلا راد نوملسملا ذختا اهيفو . مدقلا يف تسسأت يتلا ةنيدملا يهف ىلوألا امأ

 زكرم كلذل تناكو «تاماّمحلاو « ةيراسيقلاو قاوسألا اوماقأو « ةسينكلا نم ءزج ىلع ميظعلا ةبطرق

 اهددع غلب دقو «ةيحيورتو ةينكس ءايحأ تناكف ضابرألا امأ . ةيراجتلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةايحلا

 ضعب ضرعتو « ينامورلا رصعلا ذنم روسب ةطاحم ةميدقلا ةئيدملا تناكو « اضبر نيرشعو ادحاو

 لوطب « يداولا ولعت يتلا ةرطنقلا ءانب ديعأ كلذكو « نبللا نم مال57 ماع هؤانب ديعأف « مدهتلل هئازجأ
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 500 ا 0

 نأ دعب الإ لصألا يف روس اهطيحي نكي ملف ضابرألا امأ «يداولا يتفضب ةنيدملا لصتو ارتم 77
 نم تنوكت ةبطرق نإ ةلاّحرلا ضعب لاق كلذلو ؛ قدانخلا تقشو اهلوح راوسألا تميقأف ةنتفلا تعاش

 ةيسيئرلا قرطلا ىلع اهضعبو ةرطنقلا ىلع حتفي اهدحأ باوبأ ةعبس ةبطرق روسل ناكو « ندم سمخ
 باب نم دتمي «ىمظعلا ةجحملا» ب فرع يسيئر قيرط نم تنوكت دقف قرطلا ةكبش امأ « ةنيدملل
 ناقيرط يسيئرلا قيرطلا اذهب طبتري ناكو « رخآ باب ىلإ ريسي مث عماجلاو ةرامإلا رادب رميف ةرطنقلا
 جيسن يف لخدت يتلا ةقزألاو ةقيضلا)بوردلا نم ةكبش اعيمج اهنع عرفتت ةيسيئر قرط ةئالث امبرو
 رفو امم « دحاو ذفنم نم الإ اهنم جورخلا وأ لوخدلا دحأ عيطتسي الف ٠ ابلاغ اهنم ذفنت ال نكلو ءايحألا

 نكامأ يف سيناوفلا عضوت ثيح , اليل ءاضت ةيسلدنألا ندملا ةقزأو قرط تناكو . نمألا ظفحل ةلوهس

 ةهجلا امأ , تاهج ثالث نم اهلوح قدنخ ةبطرقل رفتحا ترثكو اهسأرب نتفلا تّلطأ امدنعو « ةددحم

 رفوت ثيح نم هتاذب مئاق اهنم لك ناكف ضابرألا امأو «يعيبط قدنخ ةباثمب اهلرهنلا ناكف ةعبارلا
 . قفارملا نم اهريغو تامامحلاو قاوسألاو دجاسملا

 ( ةبطرق ةنيدم ططخم )

 ىداليلا رشاملا تميشلاق

 ةضهنلا راد : توريب) « سلدنألا يف مهراثآو نيملسملا خيرات « ملاسلا زيزعلا دبع ديسلا روتكدلا باتك نع *
 . 73٠١ ص م١94١ «ةيبرعلا
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 2 مد كه و د كلو دا كا الا تايلو معال ك ام ع عع ةيمالسإلا سلدنألا ندمل ينارمعلا طيطختلا

 َ ةيرملأ 2ب)

 «ةناجبو « ةيسرم لثم اينابسإ يف نوملسملا اهثدحأ يتلا لئالقلا ندملا نم ةدحاو ةيرملأ

 ىلع (م100) ه ؟44 ماع هللا نيدل رصانلا دمحم نب نمحرلا دبع ةفيلخلا اهأشنأ دقو ءسويلطبو

 ةنيدم حبصتل نوملسملا اهرّمع ةيرق لصألا يف تناك يتلا ةناجب نم اًبيرق يقرشلا بونجلا لحاس

 ةيمأ ينب ءارمأ ىأر نيح ةيرملاو ةناجب ريصمت ةيادب ناكو« اهعافد طخو اهءانيم ةيرملا تدغو «ًةرماع
 برعلا نم رسأ اهب تلزنف « ةيلحاسلا تاراغلا نم سلدنألا ةيامحل ةقطنملا هذه يف ةيبرع رسأ نيطوت

 . «نميلا شرأ »ب فرعي ميلقألا حبصأف « ةئساسغلا

 « اًبونج رحبلا لحاس نيبو ًالامش ةبصقلا لبج نيب دتمت ةقطنم ىلع يعافد عقوم يف ةيرقلا تدّيش

 عقوملا ةيفارغبط نم اودافأ دق نيططخملا نأ حضاولا نمو « نالحض نايداو اهبرغو اهقرش ىلع دتماو

 ءاّيعيبط اًقئاع رحبلا بونجلا نمو « اًيجيتارتسا (ًركرم ةبصقلا لبج لثمي لامشلا نمف ؛ ةنيدملا نيصحتا

 برغلاو قرشلا ىلإ ةنيدملا عسوتل ديحولا هاجتالا ناكو . نييعيبط نيقدنخ ةباثمب اناك دقف نايداولا امأ

 روس امهنم لكل ميقأو « ةيبرغلاو ةيقرشلا ةهجلا نم لك يف ناضبر ةنيدملا روس جراخ ماق ثيح اهنم

 ىلإ قرشلا نم دتمت ةبضه ىلع لامشلا يف تديش يتلا ةبصقلا كانهو . نمألا لبح بارطضا دعب

 ضعبو رصقو عماج ةبصقلا يف ناكو « ةنيدملا ىلإ نايدؤي ناباب اهل « عينم نصح يهو « برغلا

 . ةيعافدلا تآشنملا

 يطغت ًاليطتسم ًالكش رصانلا نمحرلا دبع ةفيلخلا اهانتبا يتلا ةيرملا يف ةميدقلا ةنيدملا تذختا

 ميقأ « ثيدحلا رصعلا حالطصاب اهطسو وأ ةيرملا ةئنيدم زكرم تحبصأ دقو « راتكه ١؟رده يلاوح

 راد تدعبأ نيح ىف « هلوح ةيراسيقلاو قاوسألاو قدانفلاو تامامحلا تعزوتو « اهطسو يف عماجلا

 طيطختو . باوبأ ةعبس هيف تحتف يذلاو تاهجلا عيمج نم اهب طاحأ يذلا روسلا ةاذاحم ىلإ ةعانصلا

 ىلإ يقرشلا لامشلا نم اهقرتخي حيسف يسيئر قيرط دوجو ىلع موقي « مومعلا ثيح نم ةيرملأ عراوش

 نم ةكبش يسيئرلا قيرطلاب طبترتو عماجلا ءانفو باوبألاب ًالصتمو نيضبرلاب اًرام يبرغلا بونجلا

 . ةذفانلا ريغ ةقزألاو بوردلا
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 ةاءابطعلاو تانيراشلا نسور و وألا هك هاوس تمل

 ( ةيرملا ططخسم )

 ةسميلس ”ممالاس) راوسأ
 3 .٠ ١ اي 0

 / ايلامم تدنن ةيضاالما ناوساآ .وم
 هاك ل رمل طخ ىف ةعلعاو اهكت و كليازأ راوسأا

7 1 

 ١م 201097 نرفآانم تانسمختو راوسأ مس

 ىجطارمانللوملا ىف ميرط!ا تتيدلم ططخت
 “سس اللب نمراوت نع"

 «ةيبرعلا ةضهنلا راد : توريب ) , ةيمالسإلا ةيرملا ةنيدم خيرات « ملاسلا زيزعلا دبع ديسلا روتكدلا باتك نع #*
 . (قحالملا) ص ؛.( 8
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 را دج قرا قع دا قع كوم زاد ياس هده مجل و راسم هول عع ولا ةيمالسإلا سلدنألا ندمل ينارمعلا طيطختلا

 : ةطانرغ (يم)

 تناك يتلا ةريبلإ ةيالول ةعباتو اهل ةيمهأ ال ةريغص ةنيدم سلدنألا ختف دنع تناك دقف ةطانرغ امأ

 ةلودلا لظ ىف ةيالولا ةمصاع ةريبلإ ةنيدم تلظو « ةطانرغ نم ةبيرق ةفاسم ىلع ةريبلإ ةنيدم اهتمصاع
 ىلإ ةريبلإ تضرعتو « يحاونلا يف ربربلا ثاع نيح يرجهلا سماخلا نرقلا لئاوأ تراهنا ىتح ةيومألا

 قيمع داو يف ةطانرغ ةنيدم عقتو . اهمسا ةيالولا تذختاو « اهلحم ةطانرغ تّلح ىتح بيرختلا
 اهدحيو بونجلاو قرشلا نم تاباغلا اهولعت « ادافينارييس لابجل اهنم يقرشلا يلامشلا دتمي ردحنملا

 هرده وأ هردح ىمسي رهنلا اذهل عرف ةنيدملا قرتخيو ريبكلا يداولا نع اعرفتم بونجلا نم لينش رهن

 ىلع يبرغلا بونجلا نم ةطانرغ ةنيدم فرشتو « ةنيدملا يبونج- دنع رهنلا سفن عم يقتلي مث 81. - وسم

 .آه76وو حيسف لهس

 ىلإ امهمسقيو امهلالخ نم رمي اًيئام ىرجم نإ ثيح ةبطرق ةطانرغ هبشت ماعلا لكشلا ثيح نمو
 ةطانرغ ةنيدم تناك دقو « ةنيدملا يمسق نيب لصوت رطانق عبس يلاوح. ةطانرغ ةنيدمب نأ ىلع « نيمسق

 « رقتسم ريغ نمز يف تشاع دقف « ةيلاعلا عالقلاو باوبألا نم ديدعلا اهلو « روس نم رثكأب ةروسم

 ضعب نأ دجن لب « اهمايأ رخاوأ يف نييكيلوثاكلا نيكلملا اميسال « ةينارصنلا كلامملا وزغل ةضرعم
 ةعومجمل اًعينم اريوست دجن وأ ممنيراخفلا ضبرو دوهيلا ةطانرغ لثم ةنيدملا لخاد ةروسم ىضايرألا
 «ىلوألل دادتما ةيناثلا « ةديدجو « ةميدق نيتبصق ةنيدملل نأ ظحاليو . ةروسملا ةنيدملا لخاد ضابرألا
 لبق اًماع نيسمحتو نيتئام ىدم ىلع اعسوت ةطانرغ تدهش دقف ؛ كلذ يف ورغالو « روس امهنم لكلو

 نابسإلا يديأب تطقس يتلا ةيسلدنألا ندملا فلتخم نم نرملسملا اهب ذال ذإ « ةطانرغ ةكلمم طوقس
 ْ ,ةسلا كلآ ةناومع ماهو انيناكتس نالع ار دق قس ىرانصتلا
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 ( ةطانرغ ةئيدم ططخمم )

 جالا وع
 ريق ابل ارسم رس! سمسم
 .كركد ليل مف ملا يي ع معلل

 اتيثرل_ ورا ركتس درعشإ يلي ع

 | نمل كلبا و ملل ماب...“
 ...:تيبازلا

 الدرع بلا با

 هيمو مومم *
 ةدئابرلا اج عيسي اب 1 مح ا

0 -_ / 
 انت“ .4ئ11]تبو - ة؛رباج ” وابل“ : : 2

 يدار رم ينو مسالا للا رع
3200100 

 مالا باي

 فيلأتلا ةنجل ةعبطم : ةرهاقلا ) ؛ نيرصتنملا برعلا خيراتو سلدنألا ةياهن « نانع هللا دبع دمحم ذاتسألا باتك نع
 .509 ص ((ما15 ءرشلاو ةمجرتلاو
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 0 ا ا لا يل ةيمالسإلا سلدنألا ندمل ينارمعلا طيطختلا

 : ةنيدملا طسو 0,0

 رادو قدانفلاو تامامحلاو قاوسألاو عماجلا نم نوكتي سلدنألا يف ةيمالسإلا ةئيدملا طسو ناك

 يذلا ةنيدملا طسو نع اًديعب نوميقي ناكسلا ةيبلاغ ناك نإو « ةينكسلا رودلا ضعب اهيلي مث ةرامإلا

 . ةيراجتلاو ةيميلعتلاو ةينيدلاو ةيرادإلا اهنم تاطاشنلا فلتخمب ع املاط

 هيفف «ينيدلا بناجلا لاحلا ةعيبطب اهمهأ فئاظو ةدع ةيسلدنألا ةيمالسإلا ندملا يف عماجلل ناك

 نيديعلا ةالص اّمأ ءىرخألا ةينيدلا تالافتحالا ةماقإ نع ًالضف ةعمجلا ةالصو ةضورفملا تاولصلا ماقت

 ةيليبشإو ةبطرق يف لاحلا ناك امك ةروسملا ةنيدملا جراخ « ىّلصملا » يف ناماقت اتناك دقف ءاقستسالاو
 هيفو «ةيبرعلا ةغللاو نيدلا مولع بالطلا هيف ىقلتي اًيميلعت اًزكرم عماجلا ناك امك « اهريغو ةيرملاو

 . سانلا نيب ءاضقلاب يضاقلا موقيو « ةيبرحلا لامعألل شيجلا ةيولأ ريمألا وأ ةفيلخلا دقعي ناك اًضيأ

 بقاعت لحارم ىلع دّيش دقو ؛ ىطسولا نورقلا يف ةيرامعملا رثآملا مظعأ نم دعي ةبطرق عماجو
 ةبطرق ناكس دايدزا عم عسو مث « ما/84 / ه ١79 ماع هؤانب أدب ذإ « ءافلخلاو ءارمألا نم ةينامث اهيلع

 فصو راركت ىلإ ةجاح الو رماع يبأ نب روصنملا لبق نم م9/1/ / هالالا/ ماع اهرخآ ناك ةديدع تارم

 رثإ هناكم ةسيئك ةماقإو هنم ءزج مده دعب ناكلراش هيف لاق دقف ؛ هفراخز ةعورو « هئانب ةمظعو هطيطخت

 ءانبلا سمي نأب تحمس دق تنك امل كلذ هيلإ لصو امب تملع دق تنك ول ١ :م5*177 ماع ةبطرق طوقس

 . ''' «عمجأ ملاعلا يف ديرف هومتمده امو . ناكم لك يف دوجوم هومتينبام نأل ؛ ميدقلا

 نم ةديعب ةفاسم ىلع دتمت صاصرلا نم ريساوم ةطساوب هريغو ءوضولل ءاملاب دوزتي عماجلا ناكو
 . هنم ةبيرق موقت تناك تامامحلا نم ريثكلا نأ ىلع ةوالع عماجلا ىلإ لبجلا

 ديش مث « انيفوراتناس ةسينك نم اءزج ناكو « هنيبور عماج حتفلا دنع ميقا ةيليبشإ ةنيدم ىفو
 ةيليبشإ يضاق سبدع نب رمع نأل ؛ م٠417 /ه4١١ ماع سبدع نبا دجسمب فورعملا ريبكلا عماجلا

 ةعورو هتسدنه نسحب رهتشاو « ةرامإلا رصق نم اًبيرق مكحلا نب نمحرلا دبع ريمألا رمأب هانب يذلا وه

 ه 551/ ماع يف رخآ عماج ءانب نيدحوملا ةلود نم ىضتقا ةيليبشإ ناكس ددع دايدزا نكلو 000

 : ةرهاقلا) , ةثلاثلا ةعبطلا « نيرصنتملا برعلا خيراتو سندنألا ةياهن « نانع هللا دبع دمحم باتتك ىف لوقلا درو )١(
 . 0١4 ص « (م1575١ رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجعل ةعبطم

 . 157 ص ,(م1586/ه , ملعلا راد ةكرش : ةدج) « هيليبشإ ىف دابع وئب « هلاوح دمحأ نب فسوي 02

 هم ١



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورسق ؛ سلدنألا 2-2-2-2 2-0 م مع ل ا ا اع هع م م م ع

 ةسينك ىلإ لوح سلدنألا طوقس دعبو ؛ ابوروأو سلدنألا ءاحنأ يف ادلاريخلاب ةفورعملا هترانم ترهتشا

 . (هويلا ىلإ لازت ال يتلا ةميظعلا ةيئاردتاكلا يهو ه١٠ 47 ماع

 نم رثكأ دوجو زاوج مدعب يتفي يهقف يأر ىلإ عجري ةيسلدنألا ندملا يف عماوجلا ةرثك مدع لعلو
 ءاهقفلا رثكأ هضراع اًعماج ةرهازلا دجسم لعج رماع يبأ نب روصنملا دارأ نيحف ؛ دحاو رصم يف عماج

 ةرهازلا دجسم لّوحت دقو هيلإ لوصولا ةقشمو ةنيدملا عاستا مهتجحو « كلذ زاوجب مهنم ليلقلا ىتفأو
 دجاسملا نأ ريغ « 0*2 نيعماج نم رثكأ ةبطرق ةنيدمل ركذت ال ةيخيراتلا رداصملا نكلو « عماج ىلإ
 رداصملا فالتخا بسح اًدجسم ١111و دجسم 7/8٠١ نيب اهددع حوارتو ةبطرق يف ةريثك تناك

 ددعو نارمعلا ثيح نم ةبطرق ةنيدم مجح ىلع للدي هنإف ددعلا ناك امهمو « اهتافينصتو ةيخيراتلا
 . ناكسلا

 , ةيراجتلا تالحملا اهلفسأ يف طقف نيرود نم ةبطرق عماج لوح قاوسألا ةيبلاغ تماق ةبطرق ىف
 مدختست وأ « ةنيدملا ىلإ نيدفاولا راجتلاو نيرفاسملا ةماقإل قدانف وأ تاناخخ يناثلا قباطلا ىفو

 ةحاسلا وأ ( ىمظعلا ةجحملا ) يسيئرلا قيرطلا ىلإ حتفت ةقيض بورد ىلع مظتنت تناكو ؛نزاخمك
 ءانف وأ عراش اهنيب ةلباقتم نيكاكد نع ةرابع تناك دقف ةيراسيقلا امأ . ةرامإلا رادو عماجلا لوح ةمئاقلا

 دقو ةرخافلا وأ ةئيمثلا علسلا عاونأب صتخت تناكو « رجشم ضوح وأ ءام ضوح هب نوكي دق ىطغم

 ناكاملو . اصصخم اعراش نولغشيو نيعم ناكم يف ةدحاولا ةنهملا لهأ عمتجي ثيحب قاوسألا تمظن

 «هريغو لجفلا عيبك « هنم اًبيرق حئاورلا تاذ تاعونصملا وأ علسلا نيب عنم دقف قوسلا نم اًبيرق عماجلا

 لا هكاوفلاو « كامسألاو ؛ موحللا عيبل صتخي ام اهنم قطانم ىلإ قوسلا مسقو

 « برعلا مهنم ةعونتم تائفو سانجأ نم نيقوستملاب قاوسألا تألتما دقو . كلذ ىلإ امو بوبحلاو

 ةطولخم تناك ةيبرعلا مهتغل نأ الإ . ءاسنلاو لاجرلاو « ىراصنلاو دوهيلاو نيبرعتسملاو « ربربلاو

 بقاري بادآو طباوضب ةموكحم ءارشلاو عيبلا تايلمعو قوستلا ناكو « ةجرادلا ةينيتاللا ةغللاب

 غلب رماع يبأ نبا دهع يف ةبطرق تيناوح ددع نإ :ليق دقو « اهب مازتلالا ( قوسلا بحاص) بستحملا

 . '7قدنفو ناخ 0٠5و « اًتوناح م06

 . 450 ص «. قباسلا عجرملا 2

 .47” 175 ص. قباسلا عجرملا « فالخ باهولا دبع دمحم )2(

 مطتاتم ]< زلنا , ©ةمتامل تكاتعم 0/ قخعوط آكاهس , 1973 . 8 . ]55 . 00
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 ل ةيمالسإلا سلدنألا ندمل ينارمعلا طيطختلا

 : تامامحلا (ج)

 لدأ الو ةيمويلا سانلا ةايحب تطبتراو « ةيسلدنألا ندملا يف ةيويحلا قفارملا نم تامامحلا تناك

 تناك« اهلك سلدنألا طوقس دعب رصنتلا ىلع نيملسملا تهركأ يتلا شيتفتلا مكاحم نأ نم كلذ ىلع

 برق زكرتت تامامحلا تناك . ةملسم سفن ةئيبخ نع حصفي ام تامامحلا ىلع ءرملا ددرت نم نأ ىرت

 :ليق ىتح ةناكم ةيمهألا نم تبستكاو « ضابرألاو ةنيدملا ءاحنأ ةيقب يف تعزوتو قدانفلاو عماوجلا

 ليقو « ىداليملا رشاعلا /ىرجهلا عبارلا نرقلا ةياهن دنع امامح اا/١١ تغلب ةبطرق تامامح نإ

 ةنيدملا يف مامحلا ناكمو . رماع يبأ نبا روصنملا نمز امامح 7٠١ وأ امامح ١١/ تغلب اهنإ :اضيأ

 بسانم قفرم ريفوت يهو الأ « ةيساسألا هتفيظو يف ةمهم ةلالد تاذ ةداع عماجلا نم برقلاب ةيمالسإلا

 تاقالعلا ةماقإو عتمتلاو هيفرتلل ةيساسأ ةليسو اضيأ ناك ينامورلا مامحلا نأ نيح يف « ةراهطلل

 ةفرتم ريغ ةيلمع ةبطرق تامامح تناكو . امهيف نئفتلاو نيمامحلا ةرامع تفلتخا كلذلو ةيعامتجالا

 , ءابقأب ةاطغم اهلك مامحتسالا ضرغل تارجح عبرأ ىلإ ثالث نم اهنم لك نوكتيو « بلاغلا يف

 ١ مهبايث نومحتسملا علخي « درابلا تيبلا » ىفف « ةرارحو اًنفد (ةرجح) تيب لك جردتيو « ضاحرمو

 جرخت ساحنلا نم ريبك ردق هيفو « « نخاسلا تيبلا » مث « ئفاد وهو « يناطسولا تيبلا ١ نولخدي مث
 لمعي كاكح مداخن مامحلاب ناكو . رجحلاوأ ماخرلا نم ةعونصم ضاوحأ ىلإ ءاملا ةلماح بيبانأ هنم

 ضعب تصصخ دقو « ةرشبلاب ةقلاعلا ةيجراخلا ةقبطلا ةلازإل رعشلا نم زافقب محتسملا مسج كح ىلع
 ةماعلا قفارملا نم تامامحلا تربتعا دقو ءامهل ةفلتخم تاقوأ تددح وأ ءاسنلا وأ لاجرلل تامامحلا

 , 2" ةماعلا تائيهلاوأ دجاسملل ةعبات وأ ةلودلل اكلم تناك دقف

 : ناكسلاو ناكسإلا (2)

 ؛ نورق دعب الإ ةيبوروألا ندملا اهيلإ لصت مل اماقرأ ةيسلدنألا ندملا ضعب يف ناكسلا ددع غلب

 نب روصنملا بجاحلا مايأ اهضابرأو ةبطرق رود تيصحأ دقو . ةمسن فلأ ةثامثالث يوؤت تناك ةبطرقف
 موقلا ةصاخ امأ «ةماعلل يهو اراد نيعبسو ةعبسو فلأ رشع ةثالثو راد فلأ ةثام تغلبف رماع يبأ

 فصنب اهمايأ رخاوأ يف ةطانرغ ةنيدم ناكس ردق نيح يف , 40 راد ةئامثالثو افلأ نوتس مهل تناكف

 اهيلإ نييسلدنألا نيملسملا نم ةريفغ دادعأ لوصوو ةهج نم ةنيدملا ومن ىلإ دوعي كلذو « ةمسن نويلم

 . ١" ص « ةيمالسإلا ةبطرق . فالخ باهولا دبع دمحم 00

 ١64-660 ١, ص٠ قباس عجرم « انئانو 111م 2(
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورق : سلدنألا دا و و قمن دوام كم ل1 تتطلع ب نقم درع اك انام هاك علا كحد د و

  مجحلا ةطسوتم تناك دقف ةيرملأ امأ "7 ىراصنلا مكح تحت ىرخألا ةيسلدنألا ندملا طوقس دعب

 اهملست ىتحو « اراد 41١ 4 رحن اهب ناكو « ه047 ماع ةمسن فلأ نيرشعو ةعبسب اهناكس ددع ردقو

 يناملألا ةلاحرلا ركذ دقو « ليلقلا ددعلا الإ ناكسلا نم اهب نكي مث « م544١ ماع نايكيلوثاكلا ناكلملا

 رصعلا يف اراد فالآ ةسمخ نم برتقت تناك نأ دعب « ةئامنامث نع دزي مل اهرود ددع نأ رزتنم
 1 بلا

 سماخلا نرقلا لالخ سلدنألاب دحاو زارط ىلع تناك دقف « ةماعلا رودلا ءانب ثيح نم اّمأ

 ناتفرغوأ ةفرغ تميقأ امبرو « اًنايحأ رئب هبو ٠ ءانفو تارجح ةدع نم نوكتي تيبلا ناكف يرجهلا

 ءانبلا ةدام امأ ةيبشخ ملالس وأ بوطلا نم ىنبم جرد قيرط نع امهيلإ لصوي لخادلا نم ناتيولع

 فر هسا ةفيدملا جراخ اهعناصم تناك يتلا ديمرقلاو رجآلا تناكف ةيساسألا

 : ( يحاوضلا ) ةنيدملا رهاظ- 5

 ضابرألا تناك امنإو « رصاعملا موهفملاب يحاوضلا لباقت ال يسلدنألا موهفملا يف ضابرألا

 نع ةلصفنم ةرتفل تلظ امبرو « ةئيدملا طسو نع ةديعب رمألا لوأ يف تناك نإو ةنيدملا نم ًءازجأ

 اهني تفصال تحل نضايرألا تدنن + ةطانرغوت ةبلت رق لكم ىربكلا نادلاب شق نقطبلا اهفحب
 بناجلا يف ءارهزلاب اينارمع تلصتا ةبطرق نم يقرشلا بناجلا يف ةرهازلا نإ ليق ىتح رخآلا ضعبلاب
 . 117 «لايمأ ةرشع ةلصتملا جرسلا ءوضب اهيف ىشمي ناك» هنأ ىتح ةئيدملا بلقب ارورم لباقملا يبرغلا

 « ةيعانص ضارغألو تاينملا ءانبو تاهزنتمو رباقمك اهراوسأ جراخ يأ ةئيدملا رهاظ مدختسا

 ثالث ةبطرقل ناكو . روسلا باوبأ نم ةذفانلا ةيسيئرلا قرطلا ىلع رباقملا تئشنأ دقو « ةيعارز قطانمو

 مهروصق تاضورب نونفدي اوناك موقلا ةصاخ ضعب نأ ىلع ناتربقم ةيرملل ناك نيح يف « ةربقم ةرشع

 ثيح ؛ بوطلاو رجآلا ةعانص اهنمو « اهرهاظ ىلإ ةئيدملا لخاد نم تاعانصلا ضعب تجرخأ امك

 بناجلا ىلع ةيرملأ يف (ةعانصلا رادك ) تاعانصلا ضعب تعضو امبرو « اهنم ةبيرق ماخلا داوملا رفوتت

 جتنت يتلاك  سانلاب رارضإلا ىلع اهؤادأ ىوطني ىرخأ تاعانص نأ كشالو « روسلا ةاذاحمب يلخادلا

 موقلا وروسيم ماقف « تاهزنتملاب نويسلدنألا علوأ دقو . ةئيدملا رهاظ يف موقت تناك ةهيرك حئاور

 . 1١5١١5 ص « ىلوألا ةعبطلا ؛ لوطسالا ةدعاق : ةيمالسإلا ةيرملا ةنيدم خيرأت « ملاس زيزعلا دبع ديسلا )٠١(

 . ٠١ ص ؛ قباسلا عجرملا « فالخ باهولا دبع دمحم )١١(

 اك



 30717 20د دو توجد هناي 3 يورو كنا مف ا داتا ةيمالسإلا سلدنألا ندمل ينارمعلا طيطختلا

 جاتنإو ةيحيورت قفارم ةطانرغو ةبطرق يف ةبيرقلا ةيدوألا عم تناكف ةصاخلا «تاينملاو» تانجلا ءاشنإب

 ناسل لاق « ةطانرغ ةنيدمب طيحت تناك نانجلا هذه نم ةئام ءاهز ثإ : ليقو نيتنيدملا ناكسل ىعارز

 :١2 ةطانرغ رابخأ يف ةطاحإلا هباتك يف بيطخلا نبا نيدلا

 هنادي وكانا ود يعم عدو اك فار سول
 هراوس تامكحملا روسجلا نمو ةداغ مصعم هيداو امنأكو

 : ةياقسلاو هايملا دراوم_ ©

 ندملا تناك كلذل « اهئامن تاموقم نم اهترازغو « ندملا مايقل يرهوج طرش هايملا رفوت نإ

 ؛ هنم ةبرقمب وأ ءام دروم ىلع عقت  نوملسملا نوحتافلا اهثدحأ يتلا مأ اهنم ةميدقلا ءاوس  ةيسلدنألا

 رهن عورف دحأ وهو هردح رهن اهقرتخي ةطانرغ ةنيدمو « ريبكلا يداولا رهن ىرجم ىلع عقت ةبطرق ةئيدمف
 ةئيدم ىفو هناجر يدارل رص ريت صم ىاع عقب تناك تل ةيرملا امأ .اهتاذاحمب رمي يذلا لينش

 يداولا هايم ةرازغو . يداولا يتفض : ىلع تميقأ يتلا ريعاونلا ةطساوب يداولا نم عفري ءاملا ناك ةبطرق

 رابآ رفح نم  نيرسوملا 200111117 ةيفوجلا هايملا بوسنم عافترا ىلإ تّدأ دق
 لصحت تناك ةبطرق يف ةفالخلا روصق نأ ىلإ ريشي ام كانهو « مهروصق وأ مهلزانم ةينفأ يف ةيحطس
 لاحلا ةعيبطب كانهو . ةديعب ةفاسم ىلع تدتما صاصرلا نم ريساوم قيرط نع لابجلا نم ءاملا ىلع

 نأ دقتعيو « يلاهألا ىلع هنوعيبيو دلجلا نم برق يف يداولا نم ءاملا نوبلجي اوناك نيذلا نوؤاقسلا

 ىلع لوصحلا يف اهسفن قرطلا تعبتا دق اهمايأ رخآوأ يف ناكسلا نم لوهأملا اهددعب ةطانرغ ةنيدم

 نم: ةايملا غيؤودل هله ةكبش فاشن تئشنأ دقف (ديردم) طيرجم يف امأ « اهيرهن ةرازغ انفرع اذإ ةصاخ « ءاملا

 بوسنم اهيف عفتري يتلا عقاوملا يف رابآلا رفحت تناك « ةئيدملا ضرأ تحت دتمت ةيفوج تارنق لالخ

 ناسنإلا ةماق عافترا ىلع رمحألا بوطلاب اهبناوج ىنبت قدانخب اهنبي اميف رابآلا طبرت مث ةيفوجلا هايملا
 ءايحألا ىلإ لصوتو « ةيبذاجلا لماوعب ءاملا اهيف يرجي يتلا راخفلا نم ةعونصملا بيبانألا دتمت اهيفو

 بلجت ةيقاس تميقأ دقف ةيرملأ يف امأ «ريعاونلا ةطساوب تالاحلا ضعب يف ءاملا عفر امبرو « لزانملاو

 ؛ هايملا ةفاظن ىلع ظافحلا يف امهم ارود بستحملا بعل دقو .ةنيدملا ىلإ هناجب يداو بصم نم ءاملا

 نيعو « اهنم ا ل او ل
 علوو ةيسلدنألا ندملا يف ةماعلا تامامحلا ةرثك نإ . ءاملا اهنم نوذحخأي ةددحم نكامأ نيئاّقسلل

 . ةريبك تايمكب اهيف هايملا رفوتل ةمهملا تالالدلا نم « ةيليمجتلا كربلاو قئادحلاب نييسلدنألا

 )١( ص « قباسلا عجرملا ؛ نانع هللا دبع دمحم ١١ .

 اك'؟



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئلدنألا 1 35222 ف نا را عاب و اق كك هن م اج

 : سلدنألا ندمل ةيئارمعلا صئاصخلا

 نم ضعب اهيف « ىنارمعلا نيوكتلاو لكشلا ثيح نم ةماع صئاصخ ةيمالسإلا ةيسلدنألا ندملل

 امومع تناك ىتلاو « حتفلا دنع تدجو يتلا ةيطوقلا ندملا لوح ةيسلدنألا ندملا تعّسوت (1)
 تاطاشنلا رّكرتت ثيح اهطسو يأ ةيمالسإلا ندملا ةاون ةيطوقلا ندملا تحبصأف « روهدتلا نم ةلاح يف

 دوجوب ةيراجتلا تاطاشنلاو ةرامإلا راد دوجوب ةيرادإلا ةسايسلاو « ريبكلا عماجلا دوجوب ةينيدلا
 ثيح نم اهل ةهباشم تناكف نوملسملا اهثدحأ يتلا ندملا اّمأ ةرامإلا رادو ريبكلا عماجلا لوح قاوسألا

 . طيطختلاو ماعلا لكشلا

 « ةيقرشملا ندملا يف قرطلا ةكبشك امومع تناك ةيمالسإلا ةيسلدنألا ندملا يف قرطلا ةكبش (؟)

 باوبألا دحأ نم يدؤت ( رثكألا ىلع نيقيرط امبرو ) حيسف ماع يسيئر قيرط نم امومع نوكتت يهو
 ربع ةيسيئرلا قيرطلا دتمت مث « قوسلاو ةرامإلا رادو عماجلا ثيح ةنيدملا ةحاس ىلإ روسلل ةيسيئرلا

 امبرو « بوردلاو ةقزألا يقتلتو «ةنيدملا روس يف ةيسيئرلا باوبألا دحأ ىلإ رخآ هاجتا يف ةنيدملا

 مغرو ٠ ةياهنلا ةذفان ريغ امئاد ةجرعتملا ةقزألا نم ريثك تناكو « يسيئرلا قيرطلاب . اهنيب اميف تلصوت

 ةميقتسم اهندم يف قرطلا ةكبش تناك ثيح ينامور يراضح ثرإ ىذ دلب يف اولزن نيحتافلا برعلا نأ
 . طيطختلا اذهب اوذخأي مل مهنأ الإ

 « ةئيدملا طسو جراخ ءايحأ ىهو ؛ ضايرأ يف ةيسلدنألا ةئيدملا يف ينكسلا عاطقلا ناك ()

 تروس اهنكلو « ةروسم ريغ اهدهع لوأ يف ضابرألا تناكو اهيحاوض نم ةرورضلاب تسيل اهنكل

 ضايرألا نيب نارمعلا لصاوت امبرو . نتفلاو ىضوفلا تارتف تمع نيح قدانخلا اهلوح ترفح امبرو

 دوهيلل ناكف ؛ ةبصع وأ قرعب لك ةصصختم ضابرألا تناك .رخآو ضير نيب دودحلا تفتخاف

 تناكو ىراصنلل ةبسنلاب مهسئانكو ٠ دوهيلل ةبسنلاب مهعيب اهيف مهؤايحأ (نيبرعتسملا) ىراصنلاو

 بلاغلا نإف ربربو برعو نيدلوم نم نيملسملل ةبسنلابو . اهسيقاون سئانكلا عرقتف ارهج ماقت مهتدابع

 ىلع نيئراطلا امأ ؛ ادوجوم ناك ضابرألا ضعب يف طالتخالا نأ ريغ « اهضابرأ يف ةبصع لك نكس

 .قاوسألا ةقطنم يف دجوت يتلا تاناخلاو قدانفلا يف نوميقي اوناكف مهريغو راجتو نيرفاسم نم ةنيدملا
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 ا اع كلا اج لاا دعو عدم تاو دا لورق أع أ عاملا يق هيي ةيمالسإلا سلدنألا ندمل ينارمعلا طيطختلا

 علسلا نم ةعومجم وأ ةنيعم ةعلس لوادتب ىنعُي اهنم لك تادحو ىلإ ةمّسقم قاوسألا تناك (5)

 امأ. ارج ملهو ىرخأ ةقطنمب نيزازبلاو ٠ ةدحاو ةقطنمب نيراطعلا دجتف « اهتعيبط براقتت ىتلا

 . ةئيدملا راوسأ جراخ تناكف بوطلاو رجآلا ةعانص لثم ىرخأو ةنيدملا لخاد ناك اهضعبف تاعانصلا

 روصق نم ناك ام الإ « اًمومع نيقباط نم رثكأ ةعفترم ريغ ةيسلدنألا ندملا يف نكاسملا تناك (6)
 هطسو يف قباط نع ةرابع يسلدنألا لزنملا جذومنو 2 ءانبلا يف رجآلا مادختتسا بلغ دقو « اههباش امو

 ءانفلا نم ملس نم اهيلإ لصوي فرغ ضعب وأ « ناث قباط ميقأ امبرو « هلوح نم فرغلاو ءانف هبناج وأ

 .راجشألا هلوحو ةريغص ةكرب هتطسوت دق ءانفلا نأ امبرو

 جراخ اهرثكأ ناكو ©« تانج ١ وأ 2« تاينم » اهومسأو تاهزنتملاب ةصاخ نويسلدنألا ينع )١(

 ةنيدم جراخ قطانملا ضعب يف ضرألا ةبوصخ ىلع ةوالع « ماع رخآلاو صاخ اهضعب « ةئيدملا
 . حيورتلاو هرنتلل ندملا ناكس اهداترا ثيح « ةعيبطلا رارضخاو « ةبطرقو ةطانرغ

 مامتها نع ريثكب داز اًمامتها ةماعلا تامامحلا ءانبب ةيمالسإلا ةيسلدنألا ندملا تمتها امك (0)
 « ينامورلا مامحلا عم ةنراقملاب ةياغلل اطيسب ناك دقف يرامعملا لكشلا ثيح نم اّمأ ؛ ةيقرشملا ندملا

 . ةراهطلاو ةفاظنلا ضارغأل لصألا يف ناك يسلدنألا مامحلا نأ ىلع لدي امم

 نم تاعومجم مهئيبو ؛ 000 4 ىراصنلا طوقلا ناك

 هذه لوأ « ةعباتتم (علاوط ) تاجوم ىلع نوملسملا لخد دقو « داهطضالا اوناع املاط درهيلا
 ىلاوملاو برعلا هوجو نم اّقلأ رشع ةينامث نم تفّلأت (ه97) ريصن نب ىسوم عم تلخد يتلا تاجوملا
 هتيعمبو سلدنألا ىلع اًيلاو مق نيح (ه91/) يفقثلا نمحرلا دبع نب رحلا «ةعلاط» مث « ربربلا ءافرعو
 يف درفت مهلا «نيدبلال باومسو ٠ نيثلا نم نيناطلا نيام بلثأ اكو جر ةاعب
 مهنم ناكو « (م/١4 /ه15١١) يريشقلا ضايع نب رشب نب جلب عم نويسيقلا برعلا ىتأ ىتأ مث .« سلدنألا
 ةيبصعلا نيب عارصلا أدب اذهبو « نييدلبلا نع مهل اًزييمت نييماشلاب ءالؤه يمسو يلاوملا نم نافلأ

 لزن دقف مومعلا ثيح نم هنأ الإ « ةوقلاو ددعلا ثيح نم ةيسيقلا قوفت ةينميلا تناكو « ةيسيقلاو ةينميلا
 دقف . ةداسلا ةايح اوشاعو « لوهسلا ندم اونطوتساو « اهبيطأو ةيسلدنألا يضارألا بصخخأ يف برعلا
 مهتاينم يف مه اوماقأ امنيب « نيدلوملاو نابسإلا نيحالفلا ىلإ اهتعارز اركرت ةريبك تايعاطقإ اوكلتما
 ماشلا برع مدق امدنع سلدنألا تاريخ كالتماب اورثأتسا دق «نويدلبلا» ناكو « ندملا نم برقلاب
 .سلدنألا ربرب عاضخإ يف مهتدعاسمل
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 تاءاطعلاو تاباقتلا نم نورق : سئلدنألا ام ا ا اوال اماما دج يشد ام اما حل عام أ كو دا مدد د ا كاش كح كد عأعا

 نم هبلغأ يف فلأتي دايز نب قراط شيج ناك ذإ ؛ سلدنألا حتف يف ةريبك ةمهاسم ربربلا مهاس

 سلدنألا ىلإ ةريبك عومج تجرخ ىتح برغملا ىلإ طوقلا ىلع قراط رصن ءابنأ تلصو نأ امو «ربربلا

 برعلا نأل « ةيلبجلا قطانملا يف اًبيرقت مهلك ربربلا رقتساو « ةينغلا دالبلا كلت يف ةديدج ةايح سمتلت
 عم فيكتلا يف ةبوعص اودجي ملف ةيلبج ضارأ نم اومدق مهنألو ٠ ةبصخلا لوهسلاب اورثأتسا دق اوناك

 دوجأب مهسفنأ اوصتخخا مهنأل « برعلا ىلع ربربلا مقن دقف ةيلبقلا ةيبصعلا ىلع ةوالعو « ةديدجلا مهتئيب

 ربربلا نأ نم مغرلا ىلعو ربربلل يددعلا قوفتلا مغر « مهتلماعم اوءاسأ امبر برعلا نألو ؛ يضارألا

 لهأ عم اوجزامت امك هليبس يف داهجلاو مالسإلا رشن يف اومهاس مهنأ الإ تاروثو بغش ردصم اولظ
 . طوقلا نم دالبلا

 مالسإلا اوقنتعاو « ةيعاوط مالسإلا نيد يف ىراصنلا نابسإلا نم ددع لخد سلدنألا حتف دنع
 ب ءالؤه برعلا نوخرؤملا يمسيو ٠ برعلا عم ةاواسملا قيقحت اهنم حلاصمل اسامتلا وأ « اًناميإ

 اوقب نيذلا نابسإلا امأ « رهق مهيلع مالسإلا ضرف ىلإ نوملسملا نوحتافلا أجلي ملو « «ةملاسملا»

 ىلوألا تاونسلا يف ربكألا ددعلا اوناك ثيح  نيبرعتسملا وأ مجعلاب اومّسس دقف  ينارصنلا مهنيد ىلع
 يف ةينارصنلا كلامملا ىلإ مهترجه وأ مهمالسإب اّمِإ صقانتي مهددع لظ نكلو « يمالسإلا حتفلل
 لنم نوبرعتسملا ىقل دقو « اهب اولماعتو ةيبرعلا ةغللا اومّلعت مهنأل « نيبرعتسملاب اومس دقو « لامشلا

 « ةالصلل (رهج اهسارجأ عرقت تناك يتلا مهسئانك يف ةدابعلا ةيرحب اومعنف « ةنسح ةلماعم حتفلا لوأ

 يضاقو « سموقلا ىمسي سيئر ةنيدم لك يف مهل مهب ةصاخ ءايحأ يف نوشيعيو ةيزجلا نودؤي اوناكو
 ةماع ةيفتسأ يومألا دهعلا يف ةيليبشإ ةنيدم يف تناكو « مهتاعزانم يف لصفي (مجعلا يضاق) ينارصن

 نيبصعتملا ةالغ اهيف رهظي ناك تارتف يف الإ ةبيط نيملسملاو نيبرعتسملا نيب ةقالعلا تلظو « سلدنألل

 نم نيدحوملا كلذكو ىراصنلا ةيرح نم اوُدَح نيطبارملا نأ ريغ." مالسإلا نوبسيف ىراصنلا

 مل نيطبارملا نأ ةقيقحلاو « لامشلا يف ةينارصنلا لودلا ةألاممب نيبرعتسملا ارمهتا مهنأل « مهدعب

 بعل دقف كلذ عمو ٠ يلازغلا دماح يبأ بتك اوقرحأ دقف « نيملسملا عم ىتح نيحماستم اونوكي

 نم مهل اًذاقنإ سلدنألا حتف ناك دقف دوهيلا امأ . سلدنألاب ةيفاقثلا ةايحلا يف امهم ارود نوبرعتسملا

 اودعاس كلذل ؛ رصنتلا ىلع اوربجأو ةيرحب ةدابعلا نم اومرح نأو قبس ذإ « مهل ىراصنلا داهطضا

 ( ارهج مهعيب يف ةدابعلا ةيرحب اوعتمتو « ينيدلا حماستلا مهنم اوقلف « سلدنألا حتف ىلع نيملسملا

 ةينيتاللا ىلإ ةيبرعلا بتكلا اومجرتف ةيفاقثلاو ةيملعلا ةايحلا يف درهيلا مهاس دقو « ةيزجلا مهيلع ناكو

 , 560-ال8ص , قباسلا عجرملا ( مراجلا ىلع 20089



 ل ل ا ل ةيمالسإلا سلدنألا ندمل ينارمعلا طيطختلا

 ةطانرغب اًنايحأ ىمست تناك دقف « مهزكرم تناك ةطانرغ لعلو « ءاملعلا ضعب مهنم غبنو « ةيربعلاو
 .درهيلا

 رابك أدبو « سلدنألا لوخد دنع مهءارو مهءاسن اوكرت نيحتافلا نأل كلذ ؛ نابسإلا ءامدب نيحتافلا

 مغرلابو ؛ مهلضفب (راختفا ةينابسإلا مهتالئاع ءامسأ ىلع نودلوملا ظفاح دقو « لايجألا رم ىلع ةوقو

 ادح امم « اهل اوبصعتو نوينابسإ مهنأ رابتعا ىلع مهتيوهب اوكسمتسا مهنأ الإ مالسإلاب اوناد مهنأ نم

 ةلطيلط ةنيدم يف ةوق نولثمي نودلوملا ناكو « نيبرعتسملا عم فلاحتلا ىلإ نايحألا ضعب يف مهب

 فلتخم يف ةيدايق بصانم نيدلوملا نم ريثك لان دقو « ةراجتلاب نولمعي اوناك ثيح ؛ةيلبشإ ةنيدمو

 مهعتمت نم مغرلاب مهنأل ؛ نيدلوملاب نوقثي ال ربربلاو برعلا ناك دقو «ةيمالسإلا ةيسلدنألا روصعلا

 « نيبرعتسملا ةرزاؤمب ةرطخلا نتفلا ثادحإو « ةروثلا ىلإ اوأجل مهنإف نيملسملل يتلا اهسفن قوقحلاب

 فوصتملا هيقفلا اذهف ؟؛ ايقيرفإ لامش نم نيمداقلا نيدحوملاو نيطبارملا دض اوناك نيدلوملا نكل

 , 11! سلدنألا برغ نيطبارملا دض نيدلوملا ةروث معزتي نيديرملا خيش « يسق نب دمحأ

 نأ يعيبطلا نم ناك ةصاخ اهندم ىفو « سلدنألا ناكس نيب ينيدلاو يقرعلا عونتلا اذه ببسبو
 ةرشابم حتفلا دعب تاعارصلا ىلوأ ترهظ دقف ؛ ةفلتخملا ةينيدلاو ةيقرعلا تاعامجلا نيب عارص أشني

 2 ةعطقتم تارتف ىلع روثيو دمخي رمتساو 2 ةورثلا ميسقت يف توافتلا ببسي ربربلاو برعلا نيب

 ةيسيقلاو ةينميلا : مهسفنأ برعلا نيب اًركبم ةيبصعلا تراثو « دنج اوناك ربربلا نم ريثكلا نأو ةصاخو
 « ماشلا برع لبق سلدنألا مهلوخدل ةورثلاو ةايحلا نم مظعأ بيصنب اوظح نيينميلا نأل ؛ةيرضملاو
 نيدلاو هع لوسرلا بس يف اوعرش نيح نيملسملا ةنيغض تارتفلا ضعب يف ىراصنلا ةالغ راثأو
 لظ امنإو رركتت مل اهنكلو « '*توملا يه بسلا ةبوقع تناك دقف داهشتسإلل اًبلط يمالسإلا
 برح يف لامشلا يف ةينارصنلا كلامملا ةوق تدتشا املك مرطضي (نيبرعتسملا) ىراصنلا نم سجروتلا

 ىلع مهلضفب اورختفاو , نوملسم مهنأ عم يسلدنألا مهبسنب اورختفا دقف نودلوملا امأ .دادرتسالا
 اذه ببسبو « يبرعلا قرشملا يف سرفلا يلاوملا اهرهظأ يتلاك ةيبوعشلا نم حورب ربربلاو برعلا
 يف مذرشتلاو رارقتسالا مدع نم تارتف ةيمالسإلا سلدنألا تناع ناكسلا رصانع نيب باطقتسالا
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق 9 سدلدنألا ا يو 3 هس مودل م دم تكونا د اد نب ا عا هع اك عاصم يداعب عت

 يتلا ءارهزلا يتنيدمل ثدح امك بغشلا بسب بيرختلل ةيسلدنألا ندملا تضّرعتو « ةريغص تانايك
 وأ قحلا ىلع هتعامج هرصنتف تائفلا هذه ءامعز دحأ جرخي نأ يفكي ناكو ؛ ةرهازلاو ريربلا اهبرخ
 نوعلا بلط يف نيدلوم مأ اربرب وأ اًبرع اوناك ءاوس ةيمالسإلا سلدنألا يف نورئاثلا جرحتي ملو « لطابلا
 خيرأت لالخ تارتف يف كولسلا اذه داسو . مهيسفانم ىلع بلغتلل لامشلا يف ةينارصنلا كلامملا نم

 . نيملسملا لقعم رخآ « ةطانرغ ةكلممل ةريخألا مايألا يف ىتحو « ةيمالسإلا سلدنألا

 : تابتكملاو سرادملا : ةيركفلاو ةيملعلا ةايحلا

 ةليسوك تداس ةيبرعلا ةغللا نأ الإ يسلدنألا عمتجملا رضاوح يف ةيقرعلا تائفلا عونت مغر

 نأ الإ « سلدنألا يف ربربلا ةرثك مغرو ٠ يركفلاو يبدألا ريبعتلاو ملعلل ةليسوكو « يمويلا بطاختلل
 اّمأ « ىشالت مث ةرتفل اهلهأ نيب اهلامعتسا رصتقا امبرو ٠ عساو قاطن ىلع مدختست نكت مل ةيربربلا ةغللا
 برعلا مولع نم اولهنيل ةيبرعلا ةغللا اوملعت دقف ؛ مهريغو دوهيلاو طوقلا نم حتفلا لبق سلدنألا ناكس

 ىسأي ناك وراقلأ ىعدي ىنابسإ بتاك ةلاسر «ىسلدنألا مالسإلا» نع هباتك يف ىزود انل درويو مهبادآو

 ةنطفلا بابرأ نإ) : برعلا ةغل ىلع مهلابقإو « هموق ءانبأ لبق نم ةيقيرغإلاو ةينيتاللا ةغللا لامهإل

 2١ «اهريغ نود مهيرهاق ةغلب نربتكي اولعجو ةينيتاللا اورقتحاف يبرعلا بدألا نينر مهرحس قوذتلاو
 برعلا رعشب نوبجعي ىراصنلا يناوخإ نإ) : لاق ةينطولاو ةينيدلا ةرعنلا هتباصأ ىنابسإ بتاكو

 درلاو اهضحدل كلذ نولعفي ال ؛ نوملسملا ءاهتفلاو ةفسالفلا اهبتك يتلا فيئاصتلا نوسرديو مهصيصاقأو
 ؟ ليجنإلاو ةاروتلل ةينيدلا ريسافتلا أرقي نيدلا لاجر ريغ ْنَم ؛ حيصفلا يبرعلا بولسألا سابتقال لب اهيلع
 ءايكذألا ىراصنلا نم ئشانلا ليجلا نإ .. هافسأ او ؟ ءايبنألاو لسرلا فحصو ليجانألا أرقي نم مويلا نيأو

 اهنم نرعمجيو برعلا بتك نومهتليل مهنإو ةيبرعلا ةغللاو يبرعلا بدألا ريغ ةغل وأ ابدأ نونسحي ال
 بتكلاب نوعمسي نيح يف ةيبرعلا رئاخذلا ىلع ءانثلاب ناكم لك يف نومنرتيو ؛ نامثألا ىلعأب تابتكملا

 نإ ؛ !ىسألل ايف ؛تافتلالا ةنؤم مهنم قحتست ال ءيش هنأب نيجتحم اهيلإ ءاغصإلا نم نوفنأيف ةينارصنلا

 ةغل امأ ؛ قيدص ىلإ اًباطخ اهب بتكي فلأ لك يف (دحاو مويلا مهيف دجت نلف مهتغل اوسن دق ىراصنلا
 برعلار عش قرفي ارعش اهب نومظني دقو ! بولسأ نسحأ ىلع اهب ريبعتلا نونسحي نيذلا رثكأ امف برعلا
 عمتجملل مظعألا كرتشملا مساقلا يه ةيبرعلا ةغللا تناك دقف نذإ ''"! «ءادألا ةجحو ةقانألا يف مهسفنأ

 : فراعملا راد : ةرهاقلا) + ةيبوروألا ةراضحملا ىف برغلا رثأ : داقعلا دومحم سابع باتك يف يزود نع (15)
 18 ص ماقتل
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 لقا عدم هادو هد ديون و لق اكوا مل قت اباما اق عمم ةيمالسإلا سلدنألا ندمل ينارمعلا طيطختلا

 تبروح « لقاعملا رخآ ةطانرغ ةكلمم مازهناب سلدنألا طوقس دعبو ؛ ةيقرعلا هفئاوط عيمجب يسلدنألا

 يف ةيمالسإلا ةراضحلل رثأ يأ ثاثتجا فدهب « مالسإلا اهب بروح يتلا ةوارضلا سفنب ةيبرعلا ةغللا

 نم «نييكسيروملا» رصنتلا ىلع اوهركأ نيذلا نيملسملا نم ىّقبت ام عنمو « بتكلا تقرحأف « سلدنألا

 نم طيلخ يهو «ودايمخلأ» : ب تفرع ةيرس ةغلب اهريغو ةينيدلا مهبتك ةباتك ىلإ اوأجلف « اهمادختسا

 ةيبرعلا ةغللا تادرفم نم ريثك تلخد دقف كلذ مغرو « ةيبرع فرحأب اهوبتك ةينامورلاو ةيلاتشقلا ةغللا

 ةعارزو مولعو « ةرامع نم ةراضحلا بناوج فلتخممب ةلص تاذ ةيلاغتربلاو ةينابسإلا نيتغللا يف

 . ريغص اًمجعم فلؤت نأ تعمج ول نكمي ىتح « اهريغو
 ةيمالسإلا سلدنألا يف تيظح دقو « مولعلا نم فارتغالل يساسألا ءاعولا يه تابتكملا تناك

 ماقأ دقف ؛ تابتكملا ءاشنإو بتكلا ءانتقا ىلإ ركفلا لاجرو ةالولا قباستو « ةبقاعتملا لودلا مامتهاب

 « ادلجم نيعبرأ يف تسرهف باتك فلأ ةثامعبرأ اهماوق نإ :ليق ةبتكم نمحرلا دبع نب يناثلا مكحلا

 نونتقي ملعلاو لضفلا اولوأ ناكو« اهل رصحال نيقارولل نيكاكدو « ةماع ةبتكم ٠7 ةبطرق يف ناكو

 نيقارو ةتس هل ناك ةبطرقب ةعامجلا يضاق (م١١1١1 /ه5٠4: ت.) فرطم وبأ يضاقلا اذهف «بتكلا

 حمسي نكي ول « رركم رانيد فلأ نيعبرأب هبتك تعيب تام نيحو « ةصاخ هل بتكلا نوخسني (خاسن)

 ةئام مدختسي ناك ةبطرق يف دحاو قارول اًناكد نإ :ليق دقو « دارأ نمل اهخسن حيتي لب دحأل اهتراعإب

 ثيح نم امنإو هقدص ثيح نم امهم مقرلا سيلو « بتكلا بالطل تافلؤملا خسنل ةيراج نيعبسو

 اهمكحي تاليود ىلإ اهلوحتو سلدنألاب ةفالخلا طوقس دعبو ؛ اهرفرتو بتكلا جاور ىلع هلولدم

 ةيبدألا ةكرحلا ترهدزاف ؛ ةبطرق مهعمجت تناك نأ دعب اهنيب ءاملعلاو ءابدألا قرفت ؛ فئاوطلا كولم

 نيرعاشلا لثم ءارعشلاو ءابدألاو ءاملعلا ةعيلط يف اهكولم ناك دقف فئاوطلا لود يف ةيملعلاو

 نب رمع ملاعلاو « ةيرملأ بحاص حدامص نب مصتعملاو « ةيليبشإ مكاح داّبع نبا دمتعملا :نيريبكلا

 ةكرخلا ىلع ابلس رّثآأ ه484 ةنس يف سلدنألا نيطبارملا لرخد نكلو + سويلطب بحاض سطفألا

 اونعي ملو « ةيسلدنألا ةراضحلا رهاظو مهل قرت ملو « ةنوشخلا نورثؤي نوطبارملا ناك دقف « ةيركفلا

 ةفسلفلاو مولعلا بتكو يلازغلا مامإلا بتك مهمايأ يف تدروط « قفأ قيض ىلع « ةينيدلا مولعلاب الإ
 نبا فوسليفلا مهداهطضا نم جني مل نإو« ةأطو فخأ اوناكف مهدعب نودحوملا ىتأو « ةماع ةفصب

 نوميم نب ىسومو 1"! (م1198 /ه0954 :ت يبطرقلا دشر نب دمحأ نبا دمحم ديلولا يبأ ) دشر

 هنكلو ٠ هرصع يف ةفسالفلاو ءابطألا مظعأ نم نوميم نبا ناكو (م١١17 /ه 707 :ت) يدرهيلا

 )١( ص . تايسلدنأ « نانع هللا دبع دمحم 78-58 .
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق ا سئدنألا ان 3 222 دب 2 دباب مرتو كح رع نو عرق يف ابطا عام داو م

 ءاضقلا ىلوتو 2 ةفسلفلاو بطلاو هقفلا نيدايم ىف زربو )2 ةبطرقب دلو دقف دشر نبا امأ 2 ةرهاقلا

 همهتأ دقو ؛« ماع نيرشعو ةسمخ ةدم ةيرادإو ةيئاضق فئاظو لغش 2 ةبطرقو (ه80565) ةيليبشإب

 ةفسلف حورش هراثآ مظعأو « همايأ رخآ يف هتناكم درتسا هنكلو « اداهطضا ىقلو ةقدنزلاب هموصخ

 « نييسلدنألا نيفلؤملا تاعادبإ درس ددصب انسلو . ةينيتاللا ىلإ مجرت دقو «تايلكلا» باتكو ءوطسرأ

 . ةيسلدنألا ندملا يف بتكلا خسنو تابتكملا نع ثيدحلا نكلو

 ماع هلطيلط ةئيدم ىلع اهئاليتساب (ديدج امخز تبستكا دق ةينارصنلا دادرتسالا ةكرح تناك

 طوقسلا عراست مث ( م /ه1١60) ةطسقرس تطقسف « اديئو طوقسلا ىلاتت مث (م6٠ /هأا/)

 (ه"1415 ) هينادو ةبطاش (ه5151) هيسرم (ه575) هيسنلب (ه51) ةبطرق ندمل ماوعأ ةرشع لالخ

 اهيلإ حزن يتلا ةطانرغ ةنيدم يف ةطانرغ ةكلمم مايق ةثراكلا هذه نع ضخمت دقو (ه147) ةيليبشإ

 « مهبتكو مهمولعو مهبهاومب اوتأ ةمسن نويلم فصن يلاوح اهناكس ددع غلبف نوملسملا نويسلدنألا

 ةطانرغ يلاهأ نم بتكلا عمجب ثينيميخ لانيدركلا رمأ تاونس رشعب ةطانرغ ةنيدم طوقس دعبو
 نم ةئامثالث ادعام نارينلا اهيف تمرضأو ةنيدملا تاحاس ربكأ ةلمرلا باب ناديم يف تيقلأو ءاهضابرأو

 تاريدقت فلتختو سرانه ىد الاكلأ ةنيدم يف اهأشنأ يتلا ةعماجلا ىلإ تلمح مولعلاو بطلا بتك

 « باتك فالآ ةسمخو نويلمب سلبود يد اهردقي ذإ 2 تقرحأ ىتلا بتكلا ددعل نابسإلا نيخرؤملا

 دنع برغملا ىلإ اهباحصأ اهجرخأ دق اًبتك نأو « اهوملسي ملو بتكلا ضعب اوفخأ دق سانلا نأ رابتعالا

 نكت مل رصع يف اريبك اًمقر ناك سلدنألا يف بتكلا لوادت نأ انفرعل ةطانرغ طوقس لبق مهجورخ

 . هيف تعرتخا دق ةعبطملا

 نيكاكدو ةبتكملاو 2 ةسردملاو « عماجلا لوح روحمتت ةيمالسإلا ندملا يف ةيملعلا ةكرحلا تناك

 لوأ ةيهقفلاو ةينآرقلا مولعلا ميلعتب ىتع دقف عماجلا امأ ٠ ةصاخلا نيملعملاو ءاسؤرلا تاقلحو نيقارولا
 دجسملا نع ةسردملا تلقتسا دقو « ةيخيرأتلاو « ةيوغللا تالاجملا ضعب هنم تبعشت امبرو « رمألا

 عماجلا نع ةسردملا تلقتسا يراخب ىفو . ىرجهلا ثاثلا نرقلا رخاوأ يف دضتعملا مايأ رمألا لوأ

 ىلاوتو ١ فاقوألا اهل فقوو ةسردم (م10177 /ه١ 96 : ت) يناماسلا دمحأ نب ليعامسإ سسأ امدنع

 . ١١" ص « سلدنألا ةياهت « نانع هللا دبع دمحم (19)
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 0 ا ا ا ةيمالسإلا سلدنألا ندمل ينارمعلا طيطختلا

 نود ىرخألا ةيسلدنألا ندملا يف سرادملا دوجو ةيخيرأتلا رداصملا ركذتف سلدنألا يف امأ ؛ ةينيدلا

 امبرو « م1754 /هاله٠ ةنس رصن ينب كلم لوألا فسوي اهأشنأ ةطانرغ يف ةسردم اهنمو «ةضافإ

 ' ةفسلفلا لئاسمب نييسلدنألا راثأ يذلا يبطرقلا ةرسم نبا اذهف « ةصاخ تاقلح يف يرجي ميلعتلا ناك

 ىلع ةمئاقلا عماوصلا يدحإ يف هيديرمو هبالطل (م117؟/ه1519 ماع) ةصاخ ةقلح سأري ناك

 . سورعلا لبج تاردحنم

 تائفلا نيب نم ىتح ةبهومو دج مهل ناك نم هيف طرخنا اذهل  اًناجم ودبي امك  ميلعتلا ناكو

 ةيسلدنألا لودلا يف ةقومرملا فئاظولا يلوت ىلإ ًاليبس ناك هيف ةداجإلاو ميلعتلا نأل ؛ ايندلا ةيعامتجالا

 لب . طقف ةهيجولا رسألا نم اوتأي مل ةملسملا اينابسإ ةاضق نأ انيأر كلذل ؛ ءاضقلا اهنمو « ةبقاعتملا

 اميسال ٠ بادآلا وأ تناك يأ مولعلا يف غوبنلا راص كلذك « ةيعامتجالا تايوتسملا فلتخم نمو

 يلوأ سلاجمو ءاسؤرلا تاطالب يف ةبحر ةايح باستكال ةليسو ىقيسوملاك نونفلا وأ « رثنلاو رعشلا
 ىلع تلاوت يتلا روصعلا لالخ بسانملا عيجشتلا يقلو هتيمهأ ميلعتلاو ملعلا بستكا انه نمو « رمألا

 . ةيمالسإلا سلدنألا

 : ةئيدملا ةرادإ

 بحاصو « ةيساسألا اياضقلا يف هسفن ريمألا ىلإ ةلكوم ةيسلدنألا ةيمالسإلا ندملا ةرادإ تناك

 ميظنت يف بستحملاو « تاعزانملا ضف يف يضاقلاو « تابوقعلا عيقوتو نمألا طبض يف ةطرشلا

 يعدتسي ىذلا « يكلاملا بهذملل اقبط يمالسإلا مكحلا ةعيرش تدنتساو « اهيلع ةباقرلاو قاوسألا

 سلدنألل اًيمسر اًبهذم ةيواعم نب نمحرلادبع نب ماشه هفيلخلا هذختا دقف « اعيرس هب ماملإلا انه ماقملا

 ةيلاتلا ثورقلا لالخ خّسرتو سلدنألا مومع يف يكلاملا بهذملا قيبطت ىرجو ما/67 /ه١11١ ماع يف
 ةدناسم ىقل هنأل كلذ ؛ ىرخألا بهاذملا نم ةفيعض ةسفانم دوجو نم مغرلاب اهندمو اهلك سلدنألا يف

 : ىه يكلاملا بهذملل ةيساسألا دعاوقلا نأ فورعملاو « سلدنألا ىلع تلاوت يتلا لودلا نم ةقلطم

 حلاصملا (5) « ةرونملا ةنيدملا لهأ لمع (7) ٠ ثيدحلاو ةنسلا (5) « ميركلا نآرقلا )١(

 ةايحلا قفاو دق هنأ الإ ةمارصلا هعبطتو ةظفاحم رثكأ دعي يكلاملا بهذملا نأ مغرو ؛2"'”ةلسرملا

 تالكشم ةهجاوم عاطتسا دقف ؛ ةريغتملا عاضوألا عم فيكتلا ىلع ةردق تبثأو ةيمالسإلا ةيسلدنألا

 . يفاقثلاو ينيدلاو يقرعلا هعونتك يسلدنألا عمتجملا يف قباوس اهل نكت مل ةديدج

 )٠١( ص . فئاوطلا لود دهع يف ةيليبشإل يعامتجالاو يسايسلا خيرأتلا ء دوبع نب دمحم ١75 .
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 أدبملا ينعيو « ةدجتسملا لكاشملا ةجلاعم يف ةميظع ةيمهأ ("'!ةلسرملا حلاصملا أدبمل ناكو
 الإ أدبملا قبطي الو « يمالسإلا عيرشتلل ةيساسألا رداصملا توكس دنع ةيقبسأ ةماعلا حلاصملا ءاطعإ

 ( ةجاحلا وأ) ةرورضلا اهنم عورف ةدع ىلإ أدبملا مسقنيو « ةيساسألا رداصملا رايتعا دعب

 ةيلاملا نوؤشلاو « ةيمويلا ةايحلاب ةقالع أدبملا اذهل ناكو « كلذ ريغو عئارذلا دسو «""!ةينيسحتلاو
 . ةرسألاك ةيعامتجالا تاسسؤملاب اضيأ قعلتيو « ةلودلا يفظومل ةيرادإلا لكاشملاو ةلودلل

 « ةيهففلا تاساردلا يف رحبتلا ءاضقلا يلوت طورش نم هنأل ؛ اًيكلام اًهيقف يسلدنأ يضاق لك ناك

 .. ةيعامتجالا تاقبطلا فلتخم نم ةاضقلا ىتأ دقف دهجلا كلمي نمل ارفاوتمو ايناجم ميلعتلا ناك املو

 مكاحلا نيعيو . ةيليبشإ ةنيدم اهتلت « هقفلا يف مهبعك ولعو ٠ اهتاضق ددع ةرثكب زيمتت ةبطرق تناكو
 « نيمصاختملا نيب يضقي نأو « دايحو درجتب ةيعرشلا هتاصاصتخا نمض لدعلا ةماقإ فدهب يضاقلا

 . هيلإ نوأجلي نيذلا ءافعضلاو نيمولظملل قحلا ذخأيو

 بلطيو « ءاهقفلا نم ددع ىلع هدامتعا نع الضف« نيدعاسم ةرشع ةيليبشإب ضاق لكل ناكو

 دقف يرجهلا سماخلا نرقلا يف ةبطرق يفامأ ؛ بستحملاو ةئيدملا بحاص عم قّسنيو « ءارزولا ةروشم
 يراعدلا ةيمهأ ثيح نم جردتلا ىلع ةوالع « نيعم صاصتخا مهنم لكل ةاضق ةدع نيب ءاضقلا عزوت

 نم ريثك ىلع هتاطاشن موقت يرضحلا يبطرقلا عمتجملا ناك دقف ؛ كلذ يف ورغ الو « ةاضقلا بتارمو

 يضاقو « ملاظملا يضاقو . يداعلا يضاقلا كانه ناكو « هريغو ةيندملاو ةيلاملاو ةيراجتلا تالماعملا

 تناك هتفيظو نأ ودبيو « يمالسإلا قرشملا نود ةيمالسإلا سلدنألا هب تدرفت ريخألا اذهو « درلا

 ةنيدم يف اياضقلا مهأ نأ هيونتلاب ريدجلا نمو نورخآلا ةاضقلا اهردصي يتلا ماكحألا يف نوعطلا لوبق

 . ةيراقع تاعزانم تناك ةبطرق

 طبض نوسرامي بستحملاو « ةطرشلا بحاصو « ةئيدملا بحاص ناك ءاضقلا ىلع ةوالعو

 اهدنع فقنسو بستحملا ةفيظو يرضحلا عمتجملا ةسارد دنع انمهيو ؛ يسلدنألا يرضحلا عمتجملا

 ا « ةحلصملاب لمعلا دئار كلام مامإلا دعيو )1١(

 ةحلصملا ىسمتو ؛ رارض الو ررض ال :## : هلوقو 4 جرح نم نيدلا ىف مكيلع لعج اموإ» : ىلاعت هلوق لثم
 مامإلا ذخخأ دقو اهررض نم رثكأ اهعفن نوكي يتلا يهو « ؛ةلسرم ةحلصم» « يهن وأ رمأ هللا عرش يف اهل سيل يتلا
 .ماع وحنب ةيعرشلا ةسايسلا يف اهب ذخأو هبهذم لوصأ نم يهف ةلسرملا ةحلصملاب دمحأ
 . 7/58 ص « ( ركفلا راد ؛ يناثلا ءزجلا ) . يمالسإلا هقفلا لوصأ ؛ يلحزلا هبهو
 امأ « ايندلا يف ةايحلا تلتخا تدقف اذإ ثيحب ةيويندلاو ةينيدلا سانلا ةايح اهيلع فقوتت يتلا يه :تايرورضلا )١١(

 نأ نود جرحلاو قيضلا يف سانلا عقو تدقف اذإ ثيحب مهنع جرحلا عفرل اهيلإ سانلا جاتحي يتلا يه :تايجاحلا
 ةبهو . د نع قالخألا مراكمو تاداعلا نساحمب ذخألا اهب دصقي يتلآ حلاصملا يه :تانيسحبتلا « ةايحلا لتخت
 . 706 ص . قباسلا عجرملا « قباشلا عجرملا « يلحزلا

 ا/ا١ا



 36 كد رمل داوم و د تام اح وو حاملا يكن ا يعمل ةيمالسإلا سلدنألا ندمل ينارمعلا طيطختلا

 بستحملا نكلو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىلع موقي ينيد باستحالا يف لصألا .. ًاليلق

 يف تزكرت ىتح هتايلوؤسم تبعشتو « هرضحتو يمالسإلا عمتجملا روطت عم اًيمسر اًفظوم حبصأ
 دعب امبر . بستحملا نيعي ريمألا ناك « قوسلا بحاصب اضيأ يعد كلذل . قاوسألا ىلع فارشإلا

 ءراجتلاو عانصلا ىلإ دتمت الامجإ بستحملا ةفيظوو « لاملا تيب نم هرجأ هل ناكو « يضاقلا ةراشتسا

 نأ هقح نم ناكو « طوقسلا ىلإ ةليآلا نكاسملا ءالخإو « ةماعلا بادآلا ةيامحو نهملا باحصأو

 نيزاوملا ةبقارمو . قوسلا يف نيلماعتملا نيب تالماعملا مظنيو « تابرقعلا عيقوتو نجسلاب مكحي
 ةبسحلا لامعأو فئاظو نع عمجت دقو ؛ شغلا ةحفاكمو « علسلا لك وأ ضعب ريعستو « ليياكملاو

 تاعانصلاو قاوسألا طبض يف عمتجملا هاجت بستحملا تايلوؤسم نم ريثك ليصافت لوانت مخض ثارت

 . ةطرشلاو ءاضقلا نيب ةلزنم يف عقت امومع بستحملا ةطلسو اهيلع فارشإلاو

 بحاص وأ ةئيدملا بحاص وأ ةطرشلا بحاص بقلب سلدنألاب فرعي نمألا نع لوؤسملا ناك

 ركذ لومخ مغرو « ىربكلا رضاوحلا اميسال « ندملا لخاد ترصحنا هتايلوؤسم نأ ريغ «ليللا
 قيبطتو « ةميرجلا ىلع ءاضقلاو نمألا ىلع ظافحلا يف ةعساو تاطلس سرام هنأ الإ ةطرشلا بحاص
 مدختسيو « ةاضقلا تاطلس نايحألا ضعب يف زواجت امبرو . نيفلاخملاو نيمرجملا يف ذ يضاقلا ماكحأ

 0 ا ل ا لا

 « ةطرشلا ١ بحاصو ؛ ةئيدملا » بحاص نيب قرفلا حضوت ال ةيخيرأتلا رداصملاو «نيباردلا» ب سلدنألا

 يأ) ططخلا نم تناك ةنيدملا بحاص ةفيظو نأ حضاولا نم نكلو « رخآلا ماقم لك امهركذ دريف
 بتار ناك نيح يف « رانيد ةئام اهبتار ناك ذإ نمحرلا دبع ريمألا دهع ىلع ةبطرق يف ىربكلا (فئاظولا

 . ارانيد نيثالث «قوسلا بحاص»

 : ةمتاخلا

 ميظنت يف سكعنا ىذلا ةرادإلا ءوس ببسب لالحمضالا روط يف تناكو سلدنألا نوملسملا حتف

 « روهدتلاو دوكرلا عباط اهيلع ىفضأ امم ةيرادإلاو ةيبيرضلا دويقلاب ةلبكم ذئتيح ةينابسإلا ندملا تناكو

 . هالت يذلا يطوقلا دهعلا نم ةرتفو « ينامورلا رصعلا يف ةرهاز ةراضح تاذ تناك نأ دعب

 دويقلا اهنع لازأ نأ دعب روطتلاو ءامنلا تاموقم ةيمالسإلا سلدنألا ندمل مكحلا رفو دقل

 نم جارخلاو ٠ نيملسملا ريغ ىلع ةليئض ةيزج عفد نم ناك ام الإ اهداصتقاو اهتراجت ررحو « ةيبيرضلا
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 شاعنا ىلع ضرألا ديبع نع فيحلا عفرو , حتفلا دعب ناكسلا دايدزا دعاس امك «ةيعارزلا قطانملا

 ةيرهوج تاليدعت ةينابسإلا ندملاب مهلولح دنع نوملسملا لخدي ملو . يداصتقالاو يراجتلا طاشنلا

 ميظنتب اوتع مهنكلو « اهطاسوأ يف قاوسألا امبرو ةرامإلا رودو عماوجلا ةماقإ ادع اميف ءاهنارمع يف
 ميظنتلا يف اراكفأ يقرشملا مهثارتو ةعيرشلا نم نيدمتسم ندملا كلت عسوت عم ديدجلا نارمعلا

 « ليصافتلا يف الإ ةيقرشملا ندملا نع ةيمالسإلا سلدنألا ندم فلتخت ال كلذلو « يرضحلا

 . هنايدأو « هتافاقثو هسانجأ يف اًددعت رثكأ يسلدنأ عمتجمل ةيلحملا ةئيبلا تايضتقتمو

 ثيح نم هليصافتب ةطاحإلاو ةيمالسإلا ندملا يف نيدمتلا ةيرقبع ريدقت ءرملا ىلع بعصي دق

 تاطاشنل نمألا ةماقإو « ةيفاقثلاو ةيملعلا ةايحلاو « ةيدلبلا ةرادإلاو ٠ قفارملا ريفوتو « نارمعلا ميظنت

 فلأ ةئامثالث وحن غلب اهدجم جوأ يف ةبطرق ناكس ددع نأ ركذن نأ ىفكيو « ةرهاز ةيراجتو ةيداصتقا

 ةيبوروأ ندم ربكأ تناك نيح يف . فلأ ةثامسمخب ردق اهمايأ رخاوأ يف ةطانرغ ناكس ددع نأو « ةمسن

 لب « هئاقب تاموقم نوكت نأ دبال مخضلا يناكسلا ددعلا اذه نإ ؛ ةمسن فلأ نيثالث نع ديزت ال كاذنآ

 دمتعا دق هنأ دبال خيرأتلا كلذ ىفو « ددعلا اذه لثمل  الثم  برشلا هايم ريفوت نإ . ةرفوتم هراهدزاو

 ددعل لمعلا صرف رفوت ةيراجتو ةيداصتقا تاطاشن ندملا كلت نم ناك دق هنأ دبالو «ةزاتمم ةرادإ ىلع

 ىضتقا هنأو دبال بنج ىلإ انج اوشياعت دقو ؛ نايدألاو سانجألا يف ددعلا اذه نإ مث «سانلا نم ريبك

 هتفّلخامو « ةينفلاو ةيبدألاو ةيركفلا ةايحلا كلذكو ٠ يضاقتلا تايلآو «حماستلا نم روطتم ماظن دوجو

 هذه نأ انركذت اذإو « اهيبلاطل تعاش دق ميلعتلا نم اهتاموقم نأ دبال خيرأتلا بتك اهب ءيلتمت رثآم نم

 نيخرؤملا نع تباغ نإو « ةعئار ةراضح ءازإ اننأب انفرعل نورق ةينامث يلاوح تماد ةيرضحلا زكارملا

 . ةمهملا اهليصافت ضعب

١/7 



 000 ا ةيمالسإلا سلدنألا ندمل ينارمعلا طيطختلا

 عجارملاو رداصملا

 : ةيبرعلا عجارملا

 : يركف دمحأ

 « ةعماجلا بابش ةسسؤم ؛ ةيردنكسإلا « ةراضحو خيرات  يمالسإلا رصعلا يف ةبطرق

 .ما585

 : ملاس زيزعلا دبع ديسلا

 « ةبطرقب ةفالخلا طوقس ىتح يبرعلا حتفلا نم سلدنألا يف مهراثآو نيملسملا خيرات -

 .ماكما « ةيبرعلا ةضهنلا راد : توريب

 « يمالسإلا رصعلا يف ةيرثأ ةينارمع « ةيخيرات ةسارد : سلدنألا يف ةفالخلا ةرضاح ةبطرق -

 .ما91١/؟ « ةيبرعلا ةضهنلا راد « توريب

 « ةيبرعلا ةضهنلا راد : توريب « سلدنألا لوطسأ ةدعاق « ةيمالسإلا ةيرملأ ةئيدم خيرات -

 .ما4

 : دوبع نب كمحمم

 «خيوشلا عباطم :ناوطت « فئاوطلا لود دهع يف ةيليبشإل يعامتجالاو يسايسلا خيراتلا

 .ما147١ 2« سبربسيبد

 ,« رشنلاو ةعابطلل لسالسلا تاذ « لوألا ءزجلا « ينامثعلا رصعلا ىتح مالسإلا يف ندملا

 .ماذ88 مه

 : ليلخ وبأ يقوش

 . م1917 « ركفلا راد : قشمد « ةطانرغ عرصم

 : داقعلا دومحم سابع

 .م951١" « فراعملا راد : ةرهاقلا « ةيبوروألا ةراضحلا يف برعلا رثأ

 و١
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 : نانع هللا دبع دمحم

 فيلأتلا ةنجل ةعبطم : ةرهاقلا « ةثلاثلا ةعبطلا , نيرصنتملا برعلا خيراتو سلدنألا ةياهن :

 .ما9557١ /ه785١ « رشنلاو ةمجرتلاو

 . م1984 « يبرعلا باتك ةلسلس : تيوكلا ٠ تايسلدنأ -

 : فالخ باهولا دبع دمحم

 ةيداصتقالا ةايحلا  يرجهلا سماخلا /يداليملا رشع يداحلا نرقلا يف ةيمالسإلا ةبطرق

 .م95١ « رشنلل ةيسنوتلا رادلا : سنوت « ةيعامتجالاو

 : نامثع راتسلا دبع دمحم

 .م1984 /ه8١5١ « ةفرعملا ملاع ةلسلس : تيوكلا « ةيمالسإلا ةنيدملا

 : يلحزلا ةبهو

 .م1985 /ه505١ « ركفلا راد : قشمد « يناثلا ءزجلا , هقفلا لوصأ

 : هلاوح دمحأ نب فسري

 /ها١٠4١ ملعلا راد ةكرش عباطم : ةدج « ةيراضحو ةيسايس ةسراد : ةيليبشإ يف دابع ونب

 .ما49

 : دادغي ةعماج  يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو

 . م1984 « ةيزكرملا لامعلا ةعبطم : دادغب « ةبسحلا يف تاسارد

 : ةيبنجألا عجارملا

 1 . طمعزرنع]ممدعلاو ظقتافصسمتعو . ال01. 17 " 5مدتم" 15 اط لن . ٠

 2 . ظمعزلع1ممدعل12 ه1 آكامنت , 1967 801011

 3 . طتغأل , ماطتالم 1. (0همانما 06د 01 خروط اكلم , آلم ءانوأاإل 01 طلت عق0أه 21تقق .
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 قشمدب يومألا عماجل ا رثأآ
 .ه؟ م دب يا

 ةرامع ىلع

 ةبطرقب ب عماجلا دجسمل ١

 لقيعمل ميه اربإ ليلخ > :روثك هكدلا





 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا ند د ب ام مناف نمد اباد دن مد يملا 4 مام ك5 ند رو اكن هن د د نع

 قشم دب يومألا عماجلا رثأ
 ةبطرقب عماجلا دجسملا ةرامع ىلع

 ("”لقيعملا ميهاربإ ليلخ : روتكدلا

 ثحبلا صلختسم

 لكشب يمالسإلا ملاعلا يف ةعماجلا دجاسملا هتذتحا ًاجذومن قشمدب يومألا عماجلا ةرامع لُثمُت
 ةبطرق عماج ةرامع نأ ىلإ ةركبملا ةيبرعلا رداصملا ضعب تراشأ دقف ؛ صاخ لكشب سلدنألا يفو ماع

 . كلذ يف زراب رود ةبطرق يف ةيمأ ينب ءافلخل ناكو ٠ قشمدب يومألا عماجلا هباشي قسن

 انتسارد لالخ نم ةبطرق عماج ىلع قشمد عماجل يرامعملا رثألا ىلع ةقرولا هذه رّكرت فوسو
 عماج رودو ةيفرخزلاو ةيرامعملا رصانعلا كلذكو ةفلتخملا هئازجأو عماجلل ماعلا ططخملل ةنراقملا
 قرطتن فوس ةنراقملا ةساردلا لالخ نم . ةبطرق عماجل ىلوألا ةرامعلا ىلع رشابملا ريثأتلا يف قشمد

 . يماشلا يومألا زارطلاب ترثأت ىتلا ةيسلدنألا دجاسملا ضعبل رباع لكشب

 '1] 81 10/110121 017 '12818 101/11/11 خلد 011158(34005 017 2511450015 011 5

 01 ظض 11050101 01

(00110174) 01111118411 

 اال

 آ0:. [طملعغا 1. ذل- د هتلكعا

885145085 ) 

 1ع ةتعطل ا ععادأع 01 اطع عقلا 810501006 01 [آ0ة2025ءال5 1/35 2 120061 101 ءدقاإالبل 5

 11 ععمعتقل ةمل اطمدع 01 ذمدتس 1ط م221ءاد]ةن. طع (0ن1نطقط 2050106 35 8516201"

 املا نعممعل إن طقأ 01 اطةتطةقعانك. '!الق امكان عقمع 01 آئةص0ة5ءانذ 02 5405006 01 (11ط ل

 ةمل طع ماع هز طع آتسمسمإلمل 0دللمطم طقق ةطععد معضأات م20 مهن عان]ةقلازن طال طع ةعوطاع

500160 

 1طلك دنن0زن ى111 ؟هعانك هد اطع ةنعطل 1 ععاضنتمل امكان ع70ع 01 آ03035ءانلذ 1405نان6 ال

 «0مقك10لعتسع اطع مادص ةمل لأ ترنعسخأ مقيم 01 طع 8405ولانع, ةك 7/ءا1 هم طع ةىعطلاععاتتقل ةحل

 0ععمرولتجع ءاعممعصام. 10 اطلع مانكم052 3 ءمرمم 0103/2 ىاح0إ/ 02 تع ال0 100501065 2قق طععم

 20غ طعتع طتقعطلت عطغامم اطع مهتم 1[تقكانتع5 01 طع اطلاع

 . بادآلا ةيلك فحاتملاو راثآلا مسق ؛ دوعس كلملا ةعماج . دعاسم ذاتسأ ؛ راثآلا يف هاروتكد (*)

١/4 





 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سيلدنألا هك دف فركب قلو رن دعت ناد وتب وو تو جل دع عرق حوت لا

 رصعلا لالخ كلذو ريصن نب ىسوم لماع دايز نب قراط دي ىلع ه 47 ةنس سلدنألا تحتف

 .ه١ 1 ةنس اهطوقس ىتح ةيومألا ةلودلا تايالو ىدحإ سلدنألا تحبصأ حتفلا اذه دعب ,''يومألا

 نب جلب لوخد دعب ًاصوصخ سلدنألا يف ماشلا لهأ رثكو ًاقيثو ًاطابترا ماشلا دالبب سلدنألا تطبتراو

 « سلدنألا يف رقتسا شيجلا اذه ةيبلاغ "7 رصم دنجو ماشلا لهأ نم فالآ عم ه77١ ةنس سلدنألا رشب
 « (ةطانرغ) ةريبلا يف قشمد ىلاهأ ماقأف « مهدلب ميلقإ هبشي يذلا عقوملاب ترقتسا ةعومجم لك نإ لب

 لخادلا نمحرلا دبع لوصو دعب . "7 نايج يف نيرسنق ىلاهأو « ةيليبشإ نم برقلاب صمح ىلاهأو
 نيرجاهملا دوفو تذخأ ثيح ماشلا لهأ نم ريبك ددع هب قحتلا ةطلسلا ديلاقم هيلوتو سلدنألا ىلإ

 نييومألل نييسابعلا داهطضا ببسب « سلدنألا ىلإ عباتتت قرشملا برع نم مهب ذال نم لكو نييومألا
 ىلع ترَّنا سلدنألاب ترقتسا يتلا ماشلا لهأ نم ةريبكلا دادعألا هذه « 7 قرشملاب مهراصنأو
 تارثؤملا زورب ىلع دعاس امم مهتفاقثو مهديلاقت لقن ماشلا لهأ لواح ثيح ةايحلا بناوج فلتخم

 رثكأ يماشلا يومألا زارطلاب ةرثأتم ةيسلدنألاو ةيبرغملا دجاسملا نأ دجن كلذل ؛سلدنألا يف ةيماشلا

 ةلزاحم ف ريتك رود سلال الا يلاليمأ نكيعارمكل نزع كلازك م1 نيرو نو[ ىف فرعا ةصايسلا قف
 مرصع ىاعيلدتي داكام لخادلا نسجرلا ديعتانإف ذل ' +. قرتاتملا ىف ةيومألا ةراضتتلا كاعم ةاكاحيم

 ةفورعملا ةينملا ءانبب ماقف « مهتمصاع جراخ عايضلاو روصقلا ءانب نم هدادجأ هلعف ام ديلقت يف أدب ىتح

 رهظأ دقو «' ' كلملا دبع نب ماشه هدج ةفاصر رارغ ىلع ةبطرق نم يبرغلا لامشلا ىلإ ةفاصرلاب
 نأ دجين اذل 42 هروصق ءامسأو هراعشأ لالخ نم هسأر طقسمو هنطو ىلإ هنينح لخادلا نمحرلادبع

 ىلع نسحلاوبأ ؛ 188 ص ؛(19484 :لالهلا ةبتكمو راد :توريب ) ؛ نادلبلا حوتف « ىرذالبلا نسحلا وبأ مامإلا )000

 ٠ خيراتلا ىف لماكلا « ريثألا نباب فورعملا ينابيشلا دحاولا دبع نب ميركلا دبع نب دمحم نب دمحم مركلا يبأ نب
 : ١١94 ص 2 4جء(م11860 ه6 « يبرعلا باتكلا راد 8 توريب) . ةسماخلا ةعبطلا

 ةرامعلا ةرهرج ةبطرق عماج » 2 راطعلا ردات دمحم ؛ 6 ص ٠ اج « خيراتلا ىف لماكلا 2 ريثألا نبا )0(

 : 4" صا ه8:١4١ لوألا ءزجلا 2 ثلاثلا دلجملا ؛ روصعلا ؛«ةيمالسإلا

 ؛ ةينارلا يمالسإلا سلدنألا ةنج رامث نم ةعنايلا فوطقلا . عابطلا سينأ هللا دبع ؛ 1" ص " ةبطرق عماج " راطعلا (')
 18١. ص ء(م5 ا ل

 راد : دادغب) « ةيجراخلاو ةيلخادلا هتسايس ؛ سلدنألا ىف لخادلا نمحرلا دبع ء يرودلا ريضخ ساي ميهاربإ )0

 . 98 ص « (م198” ,رشنلل ديشرلا
 : ١١5 ص ؛(م1984 ؛ سالط راد : قشمد) « ريبكلا يومألا عماجلا ١ يسنهبلا يفيفع )0(

 0تعقوبعأاا, 1 . كل . ( ., ثوم ةععمانلا 0غ عقتلزت 8كانواتسمق , ةععاطل ا ععاانا” ع(]3 كامانأب 1968) 2.227 .

 2 اج ا(ما11م/ا ٠ ةيبرعلا ةضهنلا راد : توريب) ٠ سلدنألا يف ةفالخلا ةرضاح ةبطرق ١ ملاس زيزعلا دبع ديسلا )030(

 .45 18ص

 ' ةبطرقب ةفالخلا طوفس ىتح يبرعلا حتفلا نم سلدنألا يف مهراثآو نيملسملا خيرات ملاس زيزعلا دبع ديسلا 60
 5١8. ص ء(م1988١-8١5١ « ةيبرعلا ةضهنلا راد : توريب)

 اما



 مك و و او هيفوب دفا ا اوما ا دجسملا ةرامع ىلع قشمدب يومألا عماجلا رثأ

 « ةبطرقب اهتماقأ يتلا هتآشنم يف كلذ رهظو ةيماشلا تاريثأتلا تحت عضخ لخادلا نمحرلا دبع رصع

 قرشملا يف هدادجأ كلم نم سمط ام ديدجتل لخادلا نمحرلا دبع نم ةلواحم ناك كلذ نأ دقتعيو

 , 0 ماشلا دالب يف نييومألا ةراضحل ًارارمتسا نوكتل ةيروسلا ديلاقتلاب ةيسلدنألا ةراضحلا غبصو

 هانب يذلا « هفاصرلا رصق لثم ماشلا دالب يف اههباشت رئاظنب انركّذت لخخادلا نمحرلا دبع تآشنم

 دوهيلا باب جراخ عقاولا اريحلا رصق لثمو « قشمدلا رصقو . كلملا دبع نب ماشه ةفاصر رارغ ىلع

 ىلع طقف رصتقت مل ةيماشلا تريثأتلا هذه .2ةبطرقب هرامإلا روصق نم رئاحلا رصق كلذكو « ةبطرقب
 ءالجب رهظي اذه ؛ ءانبلا قرطو داومو هيفرخزلاو هيرامعملا اهرصانع ىلإ تدتما لب تآشنملا تايمسم

 ىلع ءاضقلا نم غرف امدنع لخادلا نمحرلا دبع نأ ةيخيراتلا رداصملا تراشأ دقف « ةبطرق عماج يف

 , 10 قشمدب هيمأ ينب عماج نع ًانأش لقت ال ةروصب ةبطرق عماج ءانب ةداعإ ىلإ هجتا هموصخخ تاروث
 هفقسأو يجراخلا هلكش يف ءاوس ةيماشلا تاريثأتلا عماجلل لخخادلا نمحرلا دبع ةرامع تسكع كلذل

 نيسدنهمو ءافرعب ناعتسا لخادلا نمحرلا دبع نأ ىلإ ريشي اذهو « هفراخخزو ةجودزملا هدوقع ماظنو

 يلاوملا دحأ نانس نب هللا دبعب ناعتسا امدئع طسوألا نمحرلا دبع لعف امك عماجلا اذه ءانب يف نييماش

 0 نايس ورش يدك ىف نيماكلا

 قشمد عماج ةيمهأل ةعيرس ةراشإ نم دبال ةبطرق دجسم ىلع قشمد عماج تاريثأت شقانن نأ لبق
 يسراد عيمج ناك اذإ « ماع لكشب ةيمالسإلا دجاسملا ةرامع ىلع عماجلا هبعل يذلا رّثؤملا رودلاو

 راصمألا دجاسم هتذتحا يذلا جذومنلا ناك لوألا ىوبنلا دجسملا نأ ىلع نوقفتي ةيمالسإلا ةرامعلا

 جذومدلا هنوك يف هلع لوسرلا دجسمل ًاكراشم قشمدب ىومألا دجسملا لعجي مهنم ريثكلا نإف ؛ ىلوألا

 رصم دجاسم امأ (21) هنم ةخسن ربتعي بلح عماجف ؛ هدعب تأشنأ يتلا دجاسملا هب تدتقا يذلا
 نذآملاو ماعلا طيطختلا ةيحان نم ءاوس قشمد عماجب ترثأت دقف ؛ ناوريقلا عماج اهمهأو ايقيرفأ لامشو

 .هقورألاب طاحملا يزكرملا نحصلاو

 ةيلخادلا تاروثلا هتلغش دقو همكح ينس رخآ يف ةبطرق عماج ءاننبب لحخادلا نمحرلا دبع عرش

 . همكح ةيادب يف لمعلا اذهب مايقلا نع بورحلاو

 . 58 ص ؛ اج ؛سلدنألا يق ةقالخلا ةرضاج :ةبطرق  ملاس زيزعلا ديعديسلا ()
 . 17١7-7١9 ص . مهراثآو نيملسملا خيرات ؛ ملاس زيزعلا دبع ديسلا (9)

 . 54 ص . ؛ةيطرق عماج » ءراطعلا )٠١(
 . 0 ص . ةبطرق ؛ ملاس )١١(

 ص (تادع فراعملا ةأشنم :ةيرددكسإلا) 2 مالسإلا ةلود يف نونفلاو ةرامعلا « ديمحلا دبع لولغز ديعس 20000

 , لاك الك

 لذ



 تاءاطعلاو تالقتلا نمنورق : سلدنألا 22213 1 م 21 ا يو م د 2 ل

 لقي ال عماج ءانب لواح كلذل « قشمد يف هدادجأ عماج لّثمتي ناك ءانبلاب نمحرلا دبع أدب امدنع

 [١لكش] لخادلا نمحرلا دبع ةايح يف هؤانب لمكتسي مل يذلا عماجلا اذه ؛2' عماجلا كلذ نع ًانأش
 ىلع اوظفاحو نمحرلا دبع هأدب يذلا لوألا لمعلا لامكتسا اوعبات ماّكح ةعبرأ هئاشنإ ىلع بقاعت

 رصانع كانه نأ ىلع عمجت عماجلا اذهل تضرعت يتلا تاساردلا نم ريثك . لمعلا اذه تافصاوم

 قشمد عماج تاريثأت ىلجتت «('؟) عماجلا ةبطرق دجسمو قشمد عماج نيب ام طبرت هريثك هكرتشم
 فصتنتو همئسم فوقس هيطغت ليطتسم طقسم يذ هراجحلا نم ديشملا ةبطرق عماجل يجراخملا لكشلاب

 . قشمد عماجب سورعلا ةنذئمب انركذت ةعبرم ةديحو ةنذئمب هيلامشلا هتهجاو

 بوانتي يتلا كئاوبلا نم ةلسلسب نحصلا ىلع لطت ةرخؤمو نيتبنجمب طاحمف عماجلا نحص امأ
 تمدختسا يتلا هبكارتملا دوقعلا « قشمد عماج نحص يف هانيأر ماظنلا اذهو ةماعد عم نيدومع لك اهيف

 ةبطرق عماج فراخز امأ روطم لكشب كانه ترهظ اهنكل قشمد عماج يف اهتركف تأشن هلبقلا قاور يف
 يتلا ةيماشلا ءاسفيسفلا ديلاقت نع جرخت ال ةبطرق عماج يف ءاسفيسفلا نإ ثيح يماش عباط تاذ يهف

 طبترت مل يتلاو ةبطرق عماج يف ةيماشلا تاريثأتلا ضعب هذه . قشمد عماجو ةرخصلا ةبق يف ترهظ

 دتميل نورخآلا ماكحلا اهب ماق يتلا تاعسوتلا يف رمتست اهدجن لب طقف لخادلا نمحرلا دبع ةرامعب

 هب تدتقا ًاجذومن ةبطرق عماج لعج امم برغملاو سلدنألا يف ىرخآ دجاسم ىلإ كلذ دعب اهريثأت

 . ةديدع دجاسم

 ةقيفح ىلإ ريشن نأ دبال ةبطرق دجسمو قشمد عماج نيب هكرتشملا رصانعلا مهأ ضرعتسن نأ لبق
 هل ةهيبشلا يمالسإلا قرشملا دجاسم نع اهب درفني يتلا ةصاخلا هتامس هل ةبطرق دجسم نأ ىهو ةمهم

 ةديدجلا رصانعلا كلت عم ةيماشلا ةرامعلا نم هاحوتسملا رصانعلا تجزتما ثيحب ٠ قشمد عماج لثم

 دجاسم مظعم ىلع رْثأ ًاجذومن انل تجرخأو ةبطرق دجسم صئاصخ نم تحبصأو تروط يتلا

 . هتلت يتلا برغملاو سلدنألا

 )١9( ؛ ةبطرق عماج 2 راطعلا ص١١ .
  200ص « قباسلا عجرملا , ديمحلا دبع لولغز ديعس ١١" ةيطرق عماج» ءراطعلا ؛ 07 ص ؛ ةبطرق « ملاس ؛ ٠ .

 ع5 ا .

 ) )15ملاس زيزعلا دبع ديسلاو عيدبلا دبع يفطل ةمجرت ءاينابسإ يف يمالسإلا نفلا  ونيروم ثيموج ليونام «
 ص (ت . د« ةمجرتلاو فيلأتلل ةيرصملا رادلا « : ةرهاقلا) 730 .
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 ا جم هدا نا يع يحز ربو جد جبت دمطل + دجسملا ةرامع ىلع قشمدب يومألا عماجلا رثأ

 : ةيمانسلا ةيبشخلا فقسألا

 دماعتت ثيح ىصقألا دجسملا طيطخت هبشي ماظن ةبطرق عماجل هئاشنإ يف لخخادلا نمحرلا دبع عبتا

 بارحملاو نحصلا نيب ةلصاولا ىطسرلا ةطالبلا نإف كلذك ١7 ةلبقلا رادج عم عماجلا تاطالب دوقع

 هذهو عماجلا يف تاطالبلا يقاب فوقس نم ًاعافترا رثكأ اهفقس نإف اذل ؛ هيبناجلا تاطالبلا نم ضرعأ

 عبتا هنأ دبال يماشلا ريثأتلا رهظي يذلا ميصتلا اذه "7 ىصقألا دجسملاو قشمد عماج يف تظحول

 تاذ ةيبكخ فقسأب نظفت دجاتسلا تناك قس فقسألا ةماقإ يف ماشلا دالب يف ةعئاشلا ةقيرطلا

 نمحرلا دبع عماج يف ةالصلا قاور نأ دقتعي كلذل ؛ قشمد عماج يف امك (يمره) يمانس لكش

 , 180 هدهع لالخ سلدنألا ىلع ةيماشلا تاريثأتلا ةبلغل كلذو يماشلا ماظنلا سفنب ًافقسم ناك لخادلا

 نأ دقتعي كلذل ؛ هتدلقو لخادلا نمحرلا دبع طيطخت ىلع تظفاح دجسملل هقحاللا تاعسوتلا

 « [” لكش] نآلا هيلع وه امك ةفلتخملا ةيخيراتلا هتارتف لالخ هيمانسلا فقسألاب ىطُع دجسملا

 الك يف ةهباشتملا ةيخانملا فورظلل ةجيتن ناك سلدنألاو ماشلا دالب يف هيمانسلا فقسألا مادختسا
 . فقسألا هذه ةدام بشخلا رفوتل ةفاضإ نيتقطنملا

 : نحصلا ةقورأ

 طيحت هقورأ ىلع لمتشي ال ماشه هنبا هءانب لمكأو لخادلا نمحرلا دبع هانب يذلا ةبطرق عماج

 (190 طسوألا نمحرلا دبع ناك «يلامشلا قاورلا) ةرخؤملا قاورو تابنجملا فاضأ نم لوأ . هتحصب

 (؟3) يواحيرلا رداقلا دبعو ااا نوج نم لك كلذ ىلإ راشأ امك رصانلا نمحرلا دبع سيلو

 يبأ نب روصنملا ةدايز يف يلامشلا قاورلا ءانب داعأ لامشلا ةهج ىلإ نحصلا رصانلا نمحرلا دبع عّسو
 كلذل ؛ ةيقرشلا ةبنجملا ءانب داعأ هنأ دبال [؟ لكش] ةيقرشلا هتهج نم نحصلاو ةالصلا قاورل رماع

 سفن ىلع اهؤانب ديعأو تمده امدنع رشع سداسلا نرقلا ةيادب ىتح ترمتسا تابنجملا هذه نأ دقتعي

 . """”هيدقلا ماظنلا

 امدنع

 0 عووبعاا, كفاطمتلا ةععمان1اا, 0.226 ؟ 7609 ص اج . ةبطرق ؛ ملاس 2150

 : 45 ص . « ةبطرق عماج ٠ , راطعلا 6

 "ا 7 ص « ؛ ةيطرق عماج » راطعلا « 187١ 7787٠ ص ١١ج « ةبطرق . ملاس 0

 .7154 ص٠ ١ج « ةيطرق .ملاس ؛ 37 لكش 2 ه8 ص . يمالسإلا نفلا ءوينروم (19)

 (نىعوب عاار, ثقاتوألا 36عمانللاب 1217, 224, 7
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 2 زيزعلادبع كلملا ةعماج يملعلا رشنلا زكرم : ةدج) « ةيمالسإلا ةراضحلا يف ةرامعلا 2 يواحيرلا رداقلا دبع 1(
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 مق



 ثاءاطعلاو تايبلقتلا قس نؤربف: ::نسلدتألا) .... عب داو دال اكو ل تال اا هه ل ا ا محلا

 عم نيدومع لك اهيف لدابتي يتلا كئاوبلا نم هلسلسب عماجلا نحص ىلع لطت يتلا ةقورألا زارط

 وهو "7 قشمد عماج نحص يف دوجوملا ماظنلا سفن وه ةماعدلاو نيدومعلا نيب بوانتلا اذه .ةماعد

 ةدم ترمتسا يتلا قشمد عماج تاريثأت زربيو رضاحلا تقولا ىتح ةبطرق عماج هب ظفتحا يذلا ماظنلا

 . [5 لكش] سلدنألا طوقس ىتح نمزلا نم ةليوط

 : لاملا تيب ب

 « نحصلا فرط يف ( ةنزخلا) لاملا تيب ةبق ءانب ةبطرق دجسم ىلع قشمد عماج ريثأت رهاظم نم

 ةبق ) لاملا تيب ةبق رارغ ىلع تئشنأ هبقلا هذه "17 ها“ا/ه والا/# يتنس نيب رذنملا ريمألا اهدّيش يتلاو
 لاومألا ةبقلا هذه يف عضوي ناكو « جبنمو صمحو ةامحو [8 لكش] قشمد دجاسم يف (هنزخلا

 77 ملكلا تاغ ةنقوملا

 : ةنذثملا

 فصتنم يف هترانم ماقأو عماجلا ءانب لامكتساب هيبأ ةافو دعب لخادلا نمحرلا دبع نب ماشه ماق

 ًارتم١٠ اهعافتراو راتمأ ١ اهعلض لوط لكشلا ةعبرُم تناكو « بارحملا روحم ىلع يلامشلا رادجلا

 عماجلا نحص عسو نأ دعب ىرخأب رصانلا نمحرلا دبع دهع يف تلدبتسا ةرانملا هذه ؛2"" ًابيرقت
 اهتئيه ىلع تظفاح اهنكل هيلع ناك امم لضفأ لكشب [/ لكشأ] ةرانملا ءانب داعأو لامشلا هاجتاب تما 5

 اهلوصأ دوعت ثيح ةيمالسإلا ةرامعلا يف رهظ جذومن مدقأ ربتعت عبرملا ندبلا تاذ هنذئملا ."""”ةعبرملا

 مث ىراصنلا عم هنومستقي نوملسملا ناك يذلا قشمد يف ينامورلا دبعملا ناكرأ يف ةعبرملا جاربألا ىلإ

 يف صاعلا نب ورمع عماجل نذآم عبرأ تينب ه07 ةنس يف '*”ريبكلا قشمد عماج هعقوم يف ينب

 نعوبعأا ةظحاطمتأا ةععمانالاب 2, 227 11 هديتر 1ذاقلانع فينعطلا ةعاانعب ©, 84 . 22

 ةرامعلا ؛ يواحبرلا ؛ 47 ص ؛ ةبطرق عماج  راطعلا ؛ ١5" ص . قباسلا عجرملا ؛ ديمحلا دبع لولغز ديعس

 . 70١ ص « ةراضحلا و

 رهش يف نمحرلا دبع نب دمحم هدلاو ةافو دعب مكحلا ىلوت « مكحلا نب نمحرلا دبع دمحم نب رذنملا ريمألا )١4(
 بيطلا حفن « يناسملتلا يرقملا دمحم نب دمحأ : رظنا) ه 71/0 ةئسل رفص فصتنم ىف ىفوتو هاا/7' ةئسل رفص

 ص «٠ لوألا دلجملا(ه© )2 رداص راد 1 توريب) 2 سابع ناسحسإ قيقحت 2 بيطرلا سلدنألا نصغ نم
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 . 59/8 ص . ؛ ةيطرق عماج ” . راطعلا ؛ 775١ ص « اج « ةبطرق « ملاس زيزعلا دبع م2

 . 3/ 01775 ص٠ ١ج « ةبطرق ءملاس ؛ 186 ص « يمالسإلا نفلا ء وئيروم 0050

 . 84ص « ىمالسإلا نفلا ءونيروم 2020

 نوئش ةدامع : ضايرلا) . اهلبقتسمو اهرضاحو اهيضام ةيمالسإلا ةيبرعلا ةرآمعلا . يعفاشلا دومحم ديرف (14)
 ١65 66٠ ١. ص« ه١: ؛ دوعس كلملا ةعماج « تابتكملا

 امه



 1 ا ل و اا ا ل ملا لا اد دجسملا ةرامع ىلع قشمدب يومألا عماجلا رثأ

 ىلع يومألا رصعلا لالخ ماشلا دالب نذآم تظفاح .2 "9 عماوص نوخرؤملا اهيلع قلطأو طاطسفلا
 ةيروس بونج يف يرصب ةنيدم يف رمع عماج ةنذئم وه نذآملا هذه نم جذومن مدقأو عبرملا اهلكش

 يقرشلا ريحلا يرصق نيب لصافلا غرفلا يف تدّيش ةنذئم اياقب دجوت كلذك ه5 ةنسب خرؤت يتلاو
 ةنذثم ءانب هنم رمأب مت كلملا دبع نب ماشه ةفالخ يف .©'”ه١١١ ةنسل رصقلا خرؤيو ريبكلاو ريغصلا

 لامش ىلإ ةيماشلا نذآملا زارط لاقتنا تاقلح ىلوأ لثمت يتلاو [9 لكش] عبرملا طقسملا تاذ ناوريقلا

 [١٠لكش] قشمد عماجب سورعلا ةنذئمب انركذت ةبطرق عماج ةئذئم ١١ سلدنألا ىلإ مث نمو ايقيرفا
 مل رثآتلا اذه نكل ةعبرملا قشمد عماج نذآمب ترثأت ةنذئملا هذه نأ دقتعُي كلذل ؛ناوريقلا عماج ةنذئمو

 نذآملا زارطل ًاقلطنم اتحبصأ ةبطرقو ناوريقلا اتنذثم .22") ناوريقلا ةنذثم قيرط نع مت لب ًارشابم نكي
 لثم سلدنألاو برغملا دجاسم هب تدتقا جذومن ةبطرق ةنذئم تحبصأ ثيح سلدنألاو برغملا يف

 يف ةيبتكلا دجسمو ساف يف نييورقلا عماجو « رئازجلا يف ناسملت دجسمو رئازجلا ةنيدم دجسم
 عباطلا يذ ةبطرق ةنذئم زارطب ترثأت نذآملا هذه لك 2" (ادلا ريخلا) ةيليبشإ دجسم ةنذئمو شكارم

 . تقولا اذه ىتح يبرعلا برغملا نذآم يف دئاسلا زارطلا وه عبرملا زارطلا حبصأو يماشلا

 : دوقعلا

 ةيمالسإلا دوقعلا عاونأ ىتشب صغي ةلبقلا قاور نإ لب « ةبطرق عماج يف يرامعم رصنع مهأ دوقعلا
 دوقعلاو اهعوذج ةدمعألا لثمت يتلا ليخنلا نم ةباغ طسو هنأكو هلهو لوأل رئازلل ًاعابطنا يطعي يذلا

 يرئاد فصنلا دقعلا لثم ةيمالسإلا ةرامعلا اهتفرع يتلا دوفعلا عاونأ مظعم يوحي ةطرق عماج . اهفعس

 ببدملا دقعلاو يرئاد فصنلا دقعلا . هبكارتملا دوقعلا ىلإ ةفاضإ صوصفلا وذ دقعلاو ببدملاو

 مالسإلا لبق ام رصع ىلإ امهلوصأ يف نادوعي دوقعلا نم نيعونلا نيذهو قشمد عماج يف امدختسا
 لكش ىلع دقعلا « يمالسإلا قرشملا يف اصوصخ ةيمالسإلا روصعلا فلتخم يف امهمادختسا رمتساو

 يف بوقعي رام ةيدوبعم يف دقعلا اذه تايادب رهظت ثيح « ماشلا دالب ىلإ هلوصأ دوعت سرفلا ةودح
 ةنسل اهؤاشنإ دوعي يتلا ايروس لامش اناد ةسينك يف دهوش امك (ه؟ 09 ةنسل ىنبملا خرؤي) نيبيصن

 ١6١5 ٠ ص 2 قباسلا عجرملا 2 يعفاش ديرف()

 تعب عال, ةعطممأ 32ععماشأ 2 . 118 . 0

 . ١55 ص . ةيبرعلا ةرامعلا « ىعفاشلا ديرف ء ٠١ ص . ناوريقلاب اجلا دجسملا « يركف (")

 عجرملا يعفاشلا ديرف ؛"60٠١ ص . نونفلاو ةرامعلا « ديمحلا دبع ؟ 144 ص ع ةطرق عماج » . راطعلا (6)

 .55 2 53” ص . قباسلا

 102010 1'هلطوأ اةنعع, آذأتتتتع ثذنأ, (آ 00011, 111قنل5 2110 لم, 1984) 1279 .

 . ١١١ ص . قباسلا عجرملا « يعفاش ؛ ١١5 ١١ ص . قباسلا عجرملا . يسنهب يفيشع (؟)

 الك



 تاءاطعلاو تابلقتلا نمنورق سلدنألا اذ 1 0 1010101010121010312121-

 يمالسإلا رصعلا يف امأ . 47 ناعمس ريد ةسيئك يف يداليملا سداسلا ررلا يناداناك ريو مالا
 ءانبلا لحارم لالخو ةرثكب ةبطرق عماج يف لمعتسا يودحلا دقعلا .“*/قشمد عماج يف مدختساف
 را او و ل رسل يا ناسا ورجال لل فردت نمل روع فحمل

 اذه لوا . "17 نحبيفلا ةقوزأ يفو ةتلكملا ىلعو تارحملا ةهجاو يف كلذكو اهولعت يتلا تاقاطلاو
 ثيح ؛ سلدنألا ىلإ ماشلا دالب نم لقتناو قشمد عماج يف تدجو ةيمالسإلا هتلثمأ مدقأو ةيماش دقعلا

 اذه حبصأ ثيح , " ايقيرفا لامشو ايئابسإ يمالسإلا رصعلا لالخ دقعلا اذهل يقيقحلا نطوملا نإ
 دوقعلا امأ « برغملاو سلدنألا يف ةيمالسإلا ةرامعلا عاونأ فلتخم يف دهاشي دوقعلا نم عونلا

 يف ترهظ دوقعلا نم عونلا اذه تايادب . قشمد عماج يف رهظي مل هنكل يقرش لصأ تاذف هصصفملا

 (ه564١) هقرلا يف دادغب باب ةفوج يفو 4 ندرألا قرش يف تابالحلا رصق دجسم تاقاط دوقع
 ْ . "؟7قارعلا بونج رضيخألا رصق دجسم يفو

 نم ريثك لواح . عماجلا فقس لمحت يتلا ةبكارتملا دوقعلا كلت يه ةبطرق عماج زيمي ام زربأ

 ل ل ا ا ا

 هدرا ندع نيش نإ 7 ةدرامب ىنامورلا رسجلا دوقعب هبكارتملا دوقعلا هذه ةركف طبر ىلإ ساريت
 فقس عافترا ةدايز هتعاطتسا : لوألا : نيفده قيقحت يف حجن ةركفلا ه ذه ىلإ لصوت امدنع لخادلا

 نمحرلا دبع نأ كلذ يف ببسلا ؛ ''' ايلامج ًارهظم ىنبملا باسكإ رهف يناثلا فدهلا امأ عماجلا
 درقعلا ةركف نأ دقتعي انه نم ؛ وسمر راس يا نع يرعاك ذا هاي دارأ لعاصلا

 دوجوب زيمتب قشمد عماج نإ ثيح ؛ ةدرام رسج نم سيلو قشم د عماج نم سدنهملل تزرب هبكارتملا . - هل

 ةيلفس دوقع نم نوكتت قشمد عماج دوقع ''' . عماجلا فقس لمحت يتلا هبكارتملا دوقعلا نم نيفص

 عقرب علل, هل 5طمرلا 32000826 28. 74 , 5 0(

 . 77 ,75”7 ص 2 قباسلا عجرملا ١ , راطعلا

 (0عكوعأا , ل ةطهلا 36ع0انلا , 2. 75  ؟ ١7 نص . ؛ هسفن عجرملا ١ « راطعلا (16)
 .5””7 ص ؛ اج . ةبطرق « ملاس (*5)
 0 عووبعلا , قد طموا ةععواتات[ 2.5 0
 ء(ما14 «بابشلاو ةفاقثلا ةرازو : نامع) « ةيدايلا ىف ةيومألا روصقلا يف ثحب : رئاحلا . ناقوط دمحأ زاوف 00200

 .18 1 لكش « :55 ص

 ص ,يمالسإلا نفلا ءوئيروم ؛ ”5 ص , « قباسلا عجرملا 7 راطعلا ؛ 114-17١ ص 2, اج « ةبطرق ' ملاس 024(

 . ١١ /عطلكك

 1: ١ ٠ص 275٠١ ج ؛ ةبطرق ء ملاس , 77” صدعءثك هسفن عجرملا » « راطعلا 2

 ثوحب ؛ةيمالسولا ةراضحلا خيرات يف ثوحب . ؛ ةبطرقب عماجلا دجسملا نايئب يف ةلاصالا رهاظم » 3 ملاس 2ع

 . 1١ ص ؛ (م 19417 . ةعماجلا بابش ةسسؤم : ةيردنكسالا) « يركف دمحا روتكدلا ذاتسالا ىركذ يف تيقلا

 .؟1 صا هسفن عجرملا ١ « راطعلا 2200

 0موجب عال نى 5طمألا ق6جوالاتا , 8. 7 عدو

 /ام١ا



 1 ف ل م اس ب ا قط يحتال .........-.--- 2 كدجسملا ةرامع ىلع ىشمدب يومألا عماجلا رثأ

 نادنتست دقع لك ىلعأب ناتذفان ةيلفسلا دوقعلا قوف « مئاقلا رادجلا يف ةحوتفم ةجودزم ذفاون اهولعي

 اهل ىعس يتلا فادهألا سفنل تمدختسا ةيماشلا دوقعلا هذه '؟؟7 ريغص طسوأ دومع ىلع امهنيب اميف

 دوقع ةركف نأ حجت اذل « ًايلامج ًارهظم هباسكإو عماجلا فقس عفر يهو لخادلا نمحرلا دبع سدنهم

 اهنأل ؛ ماشلا دالب عماوج مهأ يف ةذفنم اهنوكل ًالوأ ةبطرق ىلإ قشمد عماج نم تلقتنا ةبطرق عماج
 عماج دوقع نإف كلذ عمو « قشمد عماج ديلقت يف لخادلا نمحرلا دبع ةبغرو سدنهملا فادهأ ققحت

 ال قشمد عماج دوقع امنيبف ؛ ةفيظولاو مجحلاو رهظملا ةيحان نم قشمد عماج دوقع نع فلتخت ةبطرق
 ىلفسلا ةبطوق دوقع ودبت ىلفسلا ةريبكلا دوقعلا ولعي رادج يف ةريغص ةدوقعم تاحتف نوكت نأ ودعت

 زاربإ اهنم سدنهملا فدهتسا «ىلفسلا دمعلاو ايلعلا مئاعدلا يفص نيب ءارهلا يف ةرئاط تناك ول امك

 تامس رثكأ هذه نأ لوزرك ركذ امكو '؟ * ىلفسلا ةدمعألا ىلع ةزكترملا ايلعلا مئاعدلا نيب طبرلا ةركف

 قشمد عماج يف ةدوجوملا كلتل ةلئامم تسيل دوقعلا هذهل سدنهملا ةجلاعم نأل ؛ ةلاصأ دجسملا

 . 430 رخآ ناكم ىأ يف لثم هل دجويال يرقبع لحل سدنهملا لصوت كلذبو ىصقألا دجسملاو

 ِء فراخزلا

 ةيمالسإلا هلوصأ عجرت نفلا اذه . يفرخز رصنع مهأ ةبطرق عماج يف ءاسفيسفلا فراخز لثمت
 [0 لكش] قشمد عماج لثم ىربكلا رئامعلا نييزت يف مدختسا ثيح « ماشلا دالب يف يومألا رصعلا ىلإ
 اورمتساو ماشلا دالب ناكس هنقتأ يماش يلحم نفلا اذه . ةيوارحصلا روصقلا ضعبو ةرخصلا ةبقو

 ةفرخز ىلإ ةبطرق عماج لوح تاساردلا نم ريثك راشأ .'؟”ديدجلا يمالسإلا نيدلا ميلاعتل ًاقفو هجاتنإب

 نأ ركذت يتلا ةيخيراتلا ةياورلا ىلع ًادامتعا هطنزيب لوصأب ءاسفيسفلا هذه طبر تلواحو“*”ءاسفيسفلا

 ًاعناصو ءاسفيسفلا تابعكم نم ةيمك هل لسري نأ (يطنزيبلا روطاربمالا ) مورلا كلم نم بلط مكحلا

 عماج نييزتب كلملا دبع نب ديلولا مايق لوح رداصملا هتركذ امل ةهيبش هياورلا هذه 437 لمعلا ذيفنتل

 ةياورلا هذه راركت يطنزيبلا روطاربمالا نم ةدعاسملا هبلطو ءاسفيسفلاب ةنيدملاب يوبنلا دجسملاو قشمد

 . 4١٠ ص . ؛« ةلاصألا رهاظم ١ ءملاس (45)
 . 1١٠ ص .؛ هسفن عجرملا ١ ءملاس (15)

 0موبعألب خذ دامتا ةععموالا»( 250 8 , 227 . ١22

 77١. ص :(م1985 « رشنلاو ةمجرتلاو تاساردلل ساللط : قشمد) . يمالسإلا نفلا ؛ « يسنهبلا (590)

 /ها5٠5١ . فراعملا راد : ةرهاقلا) « يكم دمحأ رهاطلا ةمجرت « هيلقصو اينابسإ يف يبرعلا نفلا ٠ كاش نوف 4/:(2)

 [1هوق 1ةاقتطتع ةععاتت[ةعءاالت, 2. 84 . ؛ 151 ص . يمالسإلا نفلا ءونيروم ؛ 55 . 58ص ء( م40
 نالوك س . ج قيقحت . برغملاو سلدنألا رابخأ يف برغملا نايبلا « دمحم هللا دبع وبأ ؛ ٠ يشكارملا يراذع نبا (19)

 .717/ ص 5”ج(ه 0 ١ع د . توريب) « لاسنفورب يفيلو

 اذه



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2 وو واط وذ دال نعلن لقت كن طاعون ال 2183 ها

 نم عونلا اذه فرعت تناك ماشلا دالب نأ رابتعالا يف انذخأ اذإ ًاصوصخ اهتيقادصم يف كشن انلعجت
 ةيماش ديأ ىلع امبرو يمالسإلا حتفلا ليبق تينب يتلا هيطنزيبلا ينابملا مظعم يف رشتنا يذلا نونفلا
 دبع نب ديلولا ندمت ثيحب يمالسإلا نفلا ىلإ اهلقنتو ةعانصلا هذه ديلاقت ىلع ظفاحت نأ تعاطتسا
 عماج يف اهذفن يتلا ةيئاسفيسفلا تاحوللا هذه جننت عناصم نمو ةرهم لامع نم ةدافتسالا نم كلملا
 هذه « 2*" ةعبرملا راتمألا فولأ اهتحاسم تزواجت يتلاو روصقلا ضعبو يوبنلا دجسملاو قشمد
 ىف نفلا اذه ةريسم ىلع ترن اهنأ دبال يومألا رصعلا لالخ ماشلا دالب يف ترهظ يتلا ةينفلا ةسردملا
 .هميدقلا هلوصأ نع هب دعتبتو يمالسإ موهفم نم نفلا اذه روطت نأ تعاطتسا ثيح ؛ هقحاللا روصعلا

 ةبوعصلو امهنيب ةقالعلا نسحل ًارظن هطنزيب نم نيينفلاو ماخلا ةداملا بلط مكحلا نأ ىلإ راطعلا راشأ

 لايعتا نإ يقف طير اكلا ند ايسملا ج01 يو رلنلا ننكر اقل قست قامو نموا قامسايعلا نم اهنللا
 ىلإ حلاص نب ةيواعم هيضاق لخادلا نمحرلا دبع لاسرإ كلذ نمو ماشلا دالبو سلدنألا نيب امئاق ناك
 دبع ناك اذإ .2*'” ماشلا تاعورزم نم ًاريثك هعم بلج هتدوع يفو غبصألا مأ هتخأ راضحإل ماشلا
 تابعكم بلجتسي نأ ىلوأ باب نمف ةيماشلا نامرلا راجشأب يتأي نأ عاطتسا لخادلا نمحرلا

 :فايفستلا

 نم عون سلدنألاب عنصيو ١ « ءاسفيسفلا تابعكم سلدنألا تاعونصم نيب نم نأ يرقملا ركذي

 ءاسفيسف نأ ىلإ صلخن « هالعأ ةلدألا ىلإ ًادانتسا *”72. . ءاسفيسفلاب قرشملا يف فورعملا صصفملا

 نم نوكتت ةبطرق عماج ءاسفيسفل ةنوكملا رصانعلا نأل ؛ /*؟' ةيطنزيب تاريثأت نم ةسبتقم ةبطرق عماج
 .[5 لكش] ةيومألا ءاسفيسفلا نفل ةيسيئرلا تامسلا لّكشت رصانعلا هذهو ةيباتكو ةيسدنهو هيتابن رصانع

 .7؟0 ص . قباسلا عجرملا ؛« يسنهبلا (00)
 : 45 ص 2 (قباسلا عجرملا , راطعلا ه١(

 . ؟ال١ ص . لخادلا نمحرلا دبع « يرودلا 06(

 1 5١5 ص« ١ج « بيطلا حفن « يرقملا 26

 2 1١ ص 2 (هسفنرذصملا» .راطعلا 20ه(

 0عماعمب اكتمع , "ةمدتم" , لم, ةعطتاةعانع 0غ ط0 آكاةيطتعسه]ل , عل , طرن 0عمروع خت عاتعللا, (آ م00,

 1 طقسعد هل آ1نلعول, 1984) , 2 2

١4 



 هل اك هك كن كن كل كل هل ها اطل

 )١( مقر لكش
 ( 11038 نع ًالقن ) هبطرقب لخادلا نمحرلا دبع دجسم ططخم

 اةعوسممسم ييوسممم ظلال

 )١( مقر لكش

15 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم ثتورق 1 سلدنألا نوم دفا ماكو سا حتوم قت دك عسا يا سا جس دوج واما

 هبطرق عماجب ةبكارتملا دوقعلا

15١ 



 ا ا و 515ه 55 ا ا قام دجسملا ةرامع ىلع قشمدب يومألا عماجلا رثأ

 (5) مقر لكش

 هبط 5 مماحعب بأ رحملا ةهجاأو عاستبسف
7 

١55 



 رضاحلا اتق ىف هيظزق فان ةنلزف

1 

3 
0 

3-2-0-5 

00 
 ءانمفتسفلا ١ ريظت و قشمد عما رجع مل لاملا اسما ةنق

1١57 



 : دوست جالا لم و ةلاتن بو هجوم قل نوت جل وو هريس يطوي طم يح ضم وجمل دجيسملا ةرامع ىلع قشمدب يومألا عماجلا رثأ

 ا كف

 غ١5



 تاءانطعلاو تاحلفتلا نم نورت: :نسلدتألا . هيعدباب الدال دل كلل الا تح طل تع ل تم ل م كطفل

 عجارملاو رداصملا
 : رداصملا :ًالوأ

 : (ها7 ٠ :ت) دمحم نب يلع نسحلا وبأ نيدلا زع « ريثالا نبا

 .م1986 ه5:86١ « يبرعلا باتكلا راد : توريب « ةسماخلا ةعبطلا « خيراتلا يف لماكلا

 :(ه11/4 : ت) ىيحي نب دمحأ سابعلا وبأ « يرذالبلا

 .م198/ « لالهلا ةبتكمو راد : توريب « نادلبلا حوتف

 :(ه106 : ت) يشكارملا دمحم هللا دبع وبأ « يراذع نبا

 « لاسنفورب يفيل « نالوك .س .ج قيقحت ؛ برغملاو سلدنألا رابخأ يف برغملا نايبلا

 .م٠198 ها٠٠54١ , ةفاقثلا راد : توريب

 :(ه١٠١ 54١ :ت)دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ « يرقملا

 , رداصراد : توريب «٠ سابع ناسحإ قيقحت ؛بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن

 .ها504

 : عجارملا : اناث

 : يقيفع ؛« يسنهبلا

 .م1984 « سالط راد : قشمد « ريبكلا يومألا عماجلا

 .م1985 ٠ سالط راد : قشمد « يمالسإلا نفلا

 :ريضحخ نساي ميهاربإ « يرردلا

 وشلل ديقرلا راوي داون ةيسراخلاوةلادلا ةعئاتس# ىلاتألا ىف: رعاولا نيسرلا دبع
 .ما187

 :رداقلا دبع « يناحيرلا

 « يملعلا رشنلا زكرم « زيزعلا دبع كلملا ةعماج : ةدج « ةيمالسإلا ةراضحلا يف ةرامعلا

 .ها٠14



 ل هقول ما ايما موس لوقو اس ووش مخ واخاف ا ا طاسلا#ب دجسملا ةرامع ىلع قشمدب يومألا عماجلا رثأ

 :زيزعلا دبع ديسلا « ملاس

 « ةبطرقب ةفالخلا طوقس ىتح يبرعلا حتفلا نم سلدنألا يف مهراثآو نيملسملا خيرات

 .م1988-ه155048١1 « ةيبرعلا ةضهنلا راد :توريب

 .م 191/١ « ةيبرعلا ةضهنلا راد : توريب « سلدنألا يف ةفالخلا ةرضاح ةبطرق

  ةعماجلا بابش ةسسؤم : ةيردنكسالا « ةبطرقب عماجلا دجسملا ناينب يف ةلاصالا رهاظم

 .م1941

 :دومحم ديرف « يعفاشلا

 « دوعس كلملا ةعماج : ضايرلا « اهلبقتسمو اهرضاحو اهيضام ةيمالسإلا ةيبرعلا ةرامعلا

 .ها٠5١” « تابتكملا نوؤش ةدامع

 :نوف . كاش

 2« فراعملا راد : ا رهاطلا ةمجرت ؛ ةيلقصو اينابسا يف يبرعلا نفلا

 ْ .ما980-ها55١ 5

 :دمحأ زاوف « ناقوط

 .م 191/4 « بابشلاو ةفاقثلا ةرازو : نامع « ةيدابلا يف ةيومألا روصقلا يف ثحب : رئاحلا

 : لولغز ديعس ؛ ديمحلا دبع
 .م1985 « فراعملا ةأشنم ةيردنكسإلا « مالسإلا ةلود يف نونفلاو ةرامعلا

 :ردان دمحم « راطعلا

 .ه508١ ٠ (ن.د : م.د) , روصعلا ؛ ةيمالسإلا ةرامعلا ةرهوج ةبطرق عماج

 : ثيموج ليونام « ونيروم

 : ةرهاقلا 2 ملاس زيزعلا دبع ديسلا ٠ عيدبلا دبع يفطل ةمجرت ع اينابسإ يف يمالسإلا نفلا

 : كاي ةوعسلا ناذلا

 ا51



 سلدنألاو برغملا يف ءانبلا ءافرع
 ةيرامعملا مهلامعأ مهأو

 يوالحكلا دمحم دمحم :روتكدلا





 00 ا 01011

 ةيرامعملا مهلامعأ مهأو سلدنأ]او برغملا ىف ءانبلا ءافرع

 (*يوالحكلا دمحم دمحم :روتكدلا

 اهراثآ تلازام ام ةدلاخ هيئفو هيرامعم لامعأب لدا برغملا يف نوملسملا نوسدنهملا ماق

 ركفلا اولجس نيذلا نيسدنهملا نإ . خومشو ةبالص لكب هبلاغتو رهدلا يكاحت مويلا ىلإ ةصخاش
 ا ا ل و يا

 يمالسإلا عباطلا ةذفلا مهتيرقبعب اوضرفو ٠ سلدنألا يف مالسإلا ةمأ ةراضح نع ينفو:يرامعم ثارت

 تحبصأو ؛ ًابرغو ًاقرش دتمي اهريثأت لظ ينلاو « رئامع نم هودّيشام لك ىلع ةزيمم ةمالع راص يذلا

 نابسإلا نفلا ءاملع كلذب مهنم دهش دقو « مهلامعأ مظعأ يروا رتالا سجإلا يلا محلا لوحلا

 يلح امك ةساردلاب اوظحي مل سلدنألاو برغملا يف نيملسملا نيس دنهملا نأ بيرغلا نمو

 نيئاّثبلا نم ةرقابعلا ءالؤهل هثدرفأ دق تحببلا اذه نإف كلذل ؛: ءاملعلاو هابدألاو.ءارعشلا نم مهتازقأ

 ىلع اهيف تدمتعا « ةيرثألا تاساردلا لاجم يف ىلوأ ةلواحم يهو سلدنألاو برغملا يف نييرامعملاو

 رئامعلا ىلع ًالجسم ادج اهنم ليلقلاو « ةعوبطملاو ةطوطخملا بتكلا ايانث يف ةروثنملا مهئامسأ عمج

 يش يذلا ياعصلا هل دع نب شح فيرا: ارماالؤه مهأ نمو ٠ اهودش نذل رحل دي

 فيرعلاو ةبطرق عماج يف ةدايزلا لامعأ ءانب يف اضيأ كراش يذلا ردب نب دمحأ فيرعلاو ةبطرق عماج
 يبأ نب دمحم فيرعلاو , يرامغلا يلع فيرعلاو « ةيليبشإب سبدع عماج دّيِش يذلا نوراه نب ربلا دبع

 . ةيليبشإب ةبصقلا ةعموصو عماج ادّيش ناذللا يطانرغلا نإورم

 الفخ" 1181 8101110115 111 مآ -58

 ظذاطلار ماع فلا ]د ذآال]5 "111412 ذآ.- 8111"

 1 طعأت" 00160 ةعاأ مان عمم عاق

 2ا7

 آد. 8/4 طمسصتت عل 8/نطقسا7 ع0 ثا - 1؟مطاقاتلال

511589 6) 

 15غ 8لمكاتس ةععطلاععاك ذه اطع ة/كويطتط ةمل هلحخمسلةملنك هععاعل عاممشمابو طانتللتم عفو

 اطهغ ةنع لعقؤتمسو اطع ءاعم عصام أل نسمع انماتأ هلق. 1ع ة/كدمكاتس ععمتك ذه ةتعطلا عءاستع 1ع

 ةيلك ؛ دوعس كلملا ةعماج يف لمعلل راعم « ةرهاقلا ةعماج . فحاتملاو راثآلا مسق .بادآلا ةيلكب كراشم ذاتسأ (*)

 . فحاتملاو راثآلا مسق « بادآلا

15 



 ا ا دا 1و ندا هر نردح وما ترق احر داف تل دول امانا اياك بعدو دال ذل داي اد ارك اك رم رك ع ع سئدنألاو برشملا يف ءانبلا ءافقرع

 همم ان م1عوو100 ذه اطعأتن ةيئاتماتنع /ه115 7طتعا ؟عمدم ؟طعص 605 غ0 015نصعادتمط اطع ة8اطدكاتس
 هع عءاستع , اطع ةللعمأا 01 ؟طتعأات عدعاتعل طق مانت ءمعمعت5 01 اطغ عل1مطع ةطل ت/ه5ك 0

 طععمسلع 5320310 7/015 02 ةتتاك هرج اطتعط هلا طع [ةلعت ظاتتم معمم ةتعطل ا ععام 013/

 لاطع جساطما“ م0006عل اطقغ اطع 11ةماعتت طانا110عتذك ةصمل طع 8كماتاط 21عطلا معاق 386 201
 7ج10عزون دان01ع0 اص م 0ملعتتم انطمع كمت م0210 ؟تاط اطغ اعمال عا؟لعط 10 اطع 50ط101ة15, 5
 جدل معمم1ع 04 [عانعت5.1 طلق 15 مالسمنتلإل طع عدموص طعطتصل ءطمموتسع اطلق اممزع ؟7طتعط اعد
 غ0 دننلزن طع عععقأ مهتمعت ذم 8نداتط ةهنعاطت [ةءاستع اص 312-21 عطغتط هما هل- فضل ة15 167

 نبعرع 1لعازب اممم 1201710 هلاز طزن اطعصمس ع"'خبتتما.'""ن1018'.

 ”1طلق مهما 15 هم 2: ءاقع0م10عزعم] دذنلال اطقأ ةئاعم ماك 1م لعمل هبزنط طع ددطزوع ه2 طع
 جقعطل [ةعا5ك هل طابتللعتتو طزن عواطع ا صع اطغ مقتسعم ه1 الطم5دع معمم1ع بام ةتثع 5626ع1عل ص اطع
 مانطاتمطعل طمماعك ةصل مقصاندء1 ماك, هل مدن اطف كعب 6ادتللتم عد اطقأ دائ11 ؟عاقمتص اطعأل
 [ماتطلهغن وم داممع5 اطقخأ نكنقلاإ/ ءوضكت اطغ تقمع 01 طع معاكم اص ءطقت عع 01 اطغ ةعاتق]
 طنا1لنمع 1ع ةسالمت“ م10110عو انك ت/اغط 115( 01 طقلطعك 01 دورمع 08 اطغ 5ع]1 [عدمتكتلال 203561

 طتتللعمك ذم هل-81ةعطتتط هم هل خصل ان5 كانعط 35 طقصقمات 5-21 ةم'هصا اللاذم هدكاما ماع ع
 مدع ععماتممما 84هدودع 02 00200178 هنصل فطسقل آطص 8ةل. ناطم مهام 2160 15

 اطع عز ةمكصصعتع 01 ام اطع ةونطمع 11050106 , 6ع.



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم ثنورق ١ سلدنألا ا لا تاع دك حك ا ماعم اك د در دام داداو تدم كك امد داود ماتا عادت د جيش ك5

 : ديهمتلا

 ةزيمتم الامعأ ةعئارلا ةينفلا مهبيلاسأب سلدنألاو برغملا يف نوملسملا نوسدنهملا لجس
 هوكرت امب اوربعي نأ يف اوحجنو « ةيركسعو ةيندمو ةينيد تآشنم نم هوزجنأ ام ىلع حوضوب تسكعنا
 انصب يذلا يمالنتالا ىاطلا هذفلا مهعرتمي ارض قو انآ ناصع نع نو يرامعم ضارت نعلانل

 « اًبرغو اًقرش دتمي اهريثأت لظ ةينف فحت نم مهيديأ هتجتنأ امو ةينبأ نم هودّيش ام لك ىلع ةزيمم ةمالع
 ءاملع كلذب مهل دهش دقو , "7 ههلامعأ مظعأ ابوروأ ونانف هنم سبتقا يذلا بصخلا لهنملا تحبصأو

 «سوير سول ىد رودامأ» ىنابسإلا قرشتسملا لوقب كلذ ىلإ ريشن نأ يفكيو ٠ مهسفنأ نابسإلا نفلا

 لامعألل ال هنإ ١ : لاقف ةبطرق عماج يف ةينارصنلا ةيرامعملا تافاضإلا ءايتساب فصي ناك امدنع

 رباكأ اهيلع قدغأ يتلا نفلا رئاخذل الو ىصحت ال يتلا ةدمعألا هذه طسو مويلا موقت يتلا ةمخفلا ةينارصنلا

 تثدحأ يتلا تاريغتلا لكو تفيضأ يتلا تاهيوشتلا لك نم مغرلاب هنأ كلذ ... اهوماقأ نيذلا نيينانفلا

 اهتطخ تعضو يتلا نفلا حورو . اهب يحوأ يذلا نفلا متاخب  موتخم نوناقل اقفو هيلع متخ دق هئإف اهب
 .''' « اهتماقإو م

 كلت رئامع نم هوديش اميفو مهيف تمظن نيذلا نيسدنهملا ءالؤه نأ , هل فسؤملاو بيرغلا نمو
 اذه نإف كلذل ؛ 2” ءاملعلاو ءابدألاو ءارعشلا نم مهنارقأ يظح امك ةساردلاب اوظحي مل ٠ تاملكلا
 نيوكت يف ريبك لضف نم مهل امل سلدنألاو برغملا يف ءانبلا ءافرع نم ةرقابعلا ءالؤهل هتدرفأ دق ثحبلا
 لكب هبلاغتو رهدلا يكاحت مويلا ىلإ ةمئاق تلازام ةدلاخ ةيرامعم لامعأ ءانبو « يمالسإلا ينفلا ثارتلا

 عمج ىلع اهيف تدمتعا ةيراثآلا تاساردلا لاجم يف ىلوأ ةلواحم يه ةساردلا هذهو « خومشو ةبالص

 ديب رئامعلا ىلع الجسم ءاج اهنم ليلقلاو « ةعوبطملاو ةطوطخملا بتكلا ايانث ىف ذ ةروثتملا مهئامسأ

 .(9 اهودّيش نيذلا ءافرعلا

 هيسيسأتلا صوصنلا همسا ىلإ تراشأ نم لك لمش لب مهدحو ءافرعلا نع انثحب رصتقي ملو

 نيشاقنلاو نيصاصجلاو نيراجنلاو نيئانبلاك ةفلتخملا فرحلا باحصأ نم ةيخيراتلا رداصملاوأ

 ريغو نيطلبملاو

 « رشنلاو فيلأتلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا : ةرخاثلا) + ةيوروألا ةضهنلا يف مالنمإلاو برعلا رثأ : 00 )01(
 184 ,(ماا/6

 ةيسلدنألا راثآلا : : نانع هللا دبع دمحم رظتاو ؛ 2.5هليتعم ةيسملم» لع آمو ظنمو 0 8 )0١(

 . 8 19 ص ص ؛ 2 (م١195 يجناخلا ةسسؤم : ةرهاقلا) « ؛لاغتربلا اينابسإ يف ةيقابلا

 ا 0 ةضهن راد : ةرهاقلا) . يمالسإلا رصعلا يف نوسدنهملا : روميت دمحأ (9)
 0 جحا ةسأب ةريجم مانصلا افرع ءامسأ نع ربكلاو ريا كح تلازم )0

 ل ل

"١ 



 0 ا ا ا ا ا ا تت تت تا تا تا تا تاتا تا ا تاتا ك3 9 اا كا كالا سسلدنألاو برغملا يف ءانيلا ءافرع

 :راثآلاو خيراتلاو ةغللا يف فيرعلا

 ميقلا وأ سيئرلا نود وهو « بيقنلا يأ « ءيشلاب ملاعلا  ةغللا يف وهو « فيرع » عمج ءافرعلا
 فرحلا ءافرعك ةفلتخم فئاظول مساك يمالسإلا خيراتلا يف ظفللا اذه فرع دقو «'* ةعامجلا رومأب

 دجو امك 27 نيشاشرلا فيرع وأ نيئاّنبلا فيرع وأ نيئاقسلا فيرع وأ ةغاصلا فيرع لثم تاعانصلاو
 شيجلا يف لاجر ةرشع سأري فيرعلا ناك ثيح « شيجلا يف هبترك يركسعلا ميظنتلا يف فيرعلا
 . مويلا ىلإ نييركسعلا راغص هدلقتي بقللا اذه لازامو 2"”يسابعلا

 نيعي ناك ثيح « ةريبك ةيمهأ ةيمالسإلا لودلل يداصتقالا ميظنتلا يف « فيرعلا » ةفيظول ناكو

 اهرارسأب اًملم ةفرحلاب اريبخ « اهلهأ ةريخ نم اًفيرع ةدحاو ةعنص باحصأ لك ىلع بستحملا

 . 2! اًئيمأو هب اقوثوم اهلكاشمو

 مهلاوحأب هنوريخيو مهتفرح نها نلجا7" بستحملا اهلل نأ ءافرعلا ءالؤسه ةمهم تناك

/ 0 
 .'''”ههتبقارم رمأ هيلع اولهسيو مهرابخأو

 ناكف برغملا يف امأ ١١١ تاعانصلا ءانمأ وأ قاوسألا ءافرع مسا ءافرعلا ءالؤه ىلع قلطي ناكو
 «ملعملا » وأ « «سدنهملا » مسا كانه ءانبلا ءافرع ىلع قلطي امنيب ”١ نيمألا وأ « قيدنص 3 هيلع قلطي

 قلطي ناك ام < ةفاتغملا هعاوتأب ءانبلا لامعاب اريح نوكيا نأ هيف:طرتشيو: ١ نيئاثبلا نئيكر هي دضقيو

 ءانبلا ىلع قلطي وأ '"'هترامع مامتإ ىلع فرشيو ىنبملل ططخي يذلا سدنهملا ىلع « فيرعلا » ظفل
 . 117 دييشتلا لامعأب هيلإ دهعي يذلا هسفن

 « فراعملا راد : ةرهاقلا) « ءازجأ 51 «برعلا ناسل 2 يراصنألا مركم نب دمحم نيدلا لامج 2« روظنم نبا )2(

 . 5/8/9 ص فرع ةدام (ت.د

 ٠/ا/6 ص ص 7 ج ؛ م1155 ةرهاقلا « ءازجا ةثالث ةيبرعلا راثآلا ىلع فئاظولاو ةيمالسإلا نونفلا : اشابلا نسح 0(
 ,الالف

 : . "ل5 ص . ١ ج . هسفن عجرملا « اشابلا 4

 يملعلا عمجملا ةلجم نم جرختسم ثحب « ةيمالسإلا رصم راثأ ىلع انصلا تاعيقوت : باهولا دبع نسح 20(

 .054 ص م06 51967 ةنسل ١" دلجملا  ةيرصملا

 صاج «. قباسلا عجرملا : اشابلا رظنا يمالسإلا رصعلا يف بستحملا هفيظو نع قفز

 .لا/4 ص ١ ج , هسفن عجرملا ءاشابلا قلد

 3 0179 ص . قباسلا برملا , باهولا دبع نسح قلدنا

 بادآلا ةيلكب م1948 و ١941 يماع اهاقلأ تارضاحم ةلسلس . اهخيراتو سلدنألا بادآ ؛ لاسنفورب يقيل )1١(
 . 88 ص ؛ (م٠١190١ ةيريمألا ةعبطملا : ةرهاقلا) « هريعش يداهلا دبع دمحم ةمجرت . ةيردنكسألا ةعماج

 1 10071/ : 5نمماعسص عناب ثلنركر آ01ءانممم متاع خروطعم, 7هل 112117 . 206

 ]طزل , لهآ, 11, م. 17 )1١(

 "ا



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم ثورق 8 سئلدنألا 210 ا يد د انا جل يل نشكل مادام عش عدد نو ا م ابل جهال ردك ع فا دات ع2

 يف ةيخيراتلا صوصنلا يف وأ راثآلا ىلع مهؤامسأ تدرو نيذلا ءانبلا ءافرع رصح لالخ نمو

 ماع يف ةخرؤم «فيرع» ةظفل تنمضت يتلا ةيراثآلا تاباتكلا مدقأ نأ دجن ٠ سلدنألاو برغملا

 امنيب )١([ مقر ةحوللا رظنا] ١١7 نيئانبلا فيرع مساق نب دمحم نب يلع مساب 1 م1907 مه
 /ه0// ماع يف خرؤم شقن دجوي ثيح ؛ريثكب كلذ لبق قرشملا يف ترهظ دق فيرع ةظفل نأ دجن

 ظفل هيف درو نيدوم فحتمب نآلا ظوفحم ربق دهاش نع ةرابع « كلهد » ةئيدم ىلإ بسني مم

 .1"!( يكلهدلا ثيش نب دمحم فيرعلا ربق اذه ... ١ يلاتلا وحنلا ىلع «فيرع»

 عساتلا « يرجهلا ثلاثلا نرقلا ذنم ةيخيراتلا رداصملا يف تدرو دقف «فيرعلا» ةظفل امأ
 . 2 يداليملا 204(

 نم مدقأو 217 « ءافرعلا خيش » ءافرعلا ضعب تّبقل يتلا ةيخيراتلا صوصنلا ضعب انتلصو دقو
 امك . يدحوملا رصعلا ءافرع نم ('') هساب نب دمحأ فيرعلا وه سلدنألا ءافرع نم بقللا ادهب بمّلت

 , ١7" «ءافرعلا رظانب » ءافرعلا ضعب تّبقل يتلا ةيخيراتلا صوصنلا ضعب دجوت

 تاصصختلا ىلع سلدنألاو برغملا يف نييئانبلا ءافرعل اهتيصحأ يتلا ءامسألا ةعومجم انلدتو

 ءانب يف ارصصخت دق ءافرع دجنف « مهنم فيرع لك اهيف صصختي ناك يتلا مهل ةقيقدلاو ةفلتخملا
 تآشنملا ءانب يف اوصصخت دق نيرخآ ءافرعو ؛ بابقلا ءانب يف اوصصخت دق نيرخآو طقف عماوصلا

 كلذ ريغ ىلإو ةراجنلاو صيصجتلاو شقنلا لامعأ يف اوصصخت نيرخآو « اهجارختسا لئاسوو ةيئاملا

 ْ : ةفاعكملادابلا لامعا نم

 «برغملا يف اهيلع قلطي ناك امك '"") «ةطنهلا ١ ةنهم وأ صصخت لك ءافرع نأ ركذلاب ريدجلا نمو

 . ةينفلا اهبيلاسأ كلذكو « مهنيب اميف اهتفرح اهؤانبأ ثراوتي ةدحاو ةرسأ ءانبأ نم نونوكي ام اًبلاغ

 )١6( ج , قباسلا عجرملا ءاشابلا ١ الا/ل4 ص .
 «يليالودلا زيزعلا دبعو ىبابشلا لمحم بيرعت ؛ يصفحلا رصعلا يف سنوت هنيدم 3 ىليالوذدلا زيزعلا دبع 050

 1 . ١6١ ص ؛ (م١1481:رشنلل سارس راد :سنوت)
 . ل/4 ص « ؟ ج . قباسلا عجرملا ؛ اشابلا 210

 . 77ص « هالولا رصع يفرصم : فشاك هديس (16)
 )١15( نيثراولا مهلعجو ةمئأ هللا مهلعج نأب نيفعضتسملا ىلع ةمامإلاب نملا خيرات : ةالصلا بحاص نب هللا دبع ,
 اشايلا رظنا : ءافرعلا خيش هفيظو نعو ؛ 2071 ص ( سلدنالا راد : توريس) ؛ يزاتلا يداهلا دبع قيقحت 2

 ص ص ؛ ؟ ج « قباسلا عجرملا 117-117 ٠

 ) )7٠١ثحبلا نم (18) مقر ةحفص رظنا « هساب نب دمحأ فيرعلا نع .
 )١١( قباسلا عجرملا . اشابلا رظنا « ءانبلاو ةرامعلا رمأ ىلع فارشإلا هيلإ دئسي يذلا وهو . رظنلا فئاظو نم هفيظو (

 1١١487-1١185. ص صال
 سيسأت دقع نع ةرابع يهو «ةطنهلا» مساب شكارم يف فرعي قرشلا ىف ةباقنلا اظن نأ لاسنقورب يفيل هركذي (١١7؟)

 , قباسلا عجرملا ؛ لاسنفورب يفيل رظنا « همارتحا ىلع نومسقيو هعامجلا يف ن ال عتاسيو كرعلا دع

 .489 ص

5 



 اللا سسلدنألاو برسغملا يف ءاسبلا ءافرع

 ةيرامعم رصانعل نيركتبمو نيزيمتم ءافرع دوجو ىلإ ةرامعلا لاجمم يف ةصاخبو كلذ دعاس دقو

 . ةديدج هينف زرطو

 ةفرحلل ءافرعلا لايجأ ثراوت بناج ىلإ دحاو ينف لاجم يف فيرعلا صيصخت ةيلمع تدعاس امك

 «سلدنألاو برغملا يف ىرخألا نونفلاو ةرامعلا نف يف يلحمملا بولسألا ةغايصو زاربإ ىلع «ةدحاولا

 تايطعم سكعت يتلا ةيديلقتلا مهبيلاسأو ةيلحملا مهنونف ةرولب نع نولوؤسملا مه ءافرعلا حبصأو
 نونفلا يف وأ ةرامعلا يف ةمدختسملا ةينفلا مهبيلاسأ ىلع ةظفاحملا نع نولوؤسملا اًضيأ مهو «مهتئيب

 ةلصتم ةلسلس ربع بيلاسألا كلتب لوصولاو « اهيلع ةدفاولا تاريثأتلا دض اهتيامحو اهطامنأ ديدحتو

 عماوصلل دجن « لاثملا ليبس ىلعف .. ةينفلا اهتيوه وأ ةيلحملا اهتيصخش دقفت نأ نود تاراكتبالا نم

 ةيديلقت نم مغرلا ىلعو يمالسإلا ملاعلا نذآم نع اه زيمت يتلا ةيديلقتلا اهلاكشأ ةيسلدنألاو ةيبرغملا

 , ةفلتخملا اهلحارم نم هلحرم لك زيمي ام هيئفلا تامسلاو ةركتبملا رصانعلا نم تلمح اهنأ الإ لكشلا

 . اهيئشنم ةميق ىلع دكؤت يتلا
 يف مهنم لك رود ىلع فرعتتل ةفرح بحاص لكو « ءافرعلا ءالؤه ءامسأ نع ماثللا طيمن فوسو

 تآشنملا ءانب ءافرعك « ةدحاولا هفرحلا باحصأ ىلع ءوضلا ءاقلإ كلذكو « ةفلتخملا ءانبلا تالاجم
 ندملا ءانب ءافرعو (طيلبتلا لامعأ ) دجاسملا نوحص شرف ءافرعو « دجاسملا ءانب ءافرعو ؛هيئاملا

 رداصملا يف وأ هيليجستلا شوقنلا لالعن نم انيديأ هترصح امم مهريغو « نيراجنلا ءافرعو روصقلاو

 . ةيخيراتلا

 5 ةيئاملا تآشنملا ءانب ءافرع

 هايملا جارختسا لئاسوب هماتلا مهتفرعمب مهنم سلدنالا ةصاخيبو سلدنألاو برغملا ءافرع رهتشا

 تانازخ يف اهنيزختو هديعب نكامأ نم اهبلجب كلذكو ةينف بيلاسأبو قرط ةدعب ضرألا نطاب نم
 ءانبو ةفلتخملا يرلا لئاسوو قرط ةفرعم يف ةريبكلا مهتربخ بناج ىلإ « كلذل اهودعأ (جيراهص)
 مهئامسأ نم هيلع رثع ام بناج ىلإ مهنم ديدعلا ءامسأب نيخرؤملا صوصن تلفح دقو '' '”رطانقلا
 نم هرصح نم ْتنككمَت ام لالخ نم كلذ حضتي فوسو « اهودّيش يتلا ةيرامعملا مهلامعأ ىلع اشوقنم
 « يقفاغلا هللا ديبع نب نمحرلا دبع : ءالؤه نمو « راثآ ىلع هشوقنم وأ رداصملا يف ةروثنم ءامسأ

 ةرطنق نإ ” : لاقف ايندلا بئاجع نم اهنأب يرّقملا اهفصو يتلاو هبطرق ةرطنق ءانبب همسا طبترا يذلا

 .77ص ء(م1985  ةيسنوتلا رادلا : سنوت) ءاه6 /م١١ نرقلا يف ةيمالسإلا هبطرق : فالخ باهولا دبع (5)

 "ع



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سسلدنألا تهدف د عيع داقاد رد درع هام ناو اد عما عادل حن 2م ندا هجر داس حج مع دم ل للا

 « يقفاغلا هللا ديبع نب نمحرلا دبع دي ىلع . زيزعلا ديع نب رمع نمز تينب ايندلا بيجاعأ ىدحإ ةبطرق

 10 ار ع هم اهجاربأ ددعو

 ريمأ هب ناعتسا ثيح « نيطبارملا رصع ءافرع نم '**” سدنهملا « سنوي نب هللا ديبع ١ فيرعلا
 كاذ يف رقتفت تناك ثيح ء م77١1 /ه504 ماع شكارم هسيسأت ناّبإ نيفشات نب فسوي نيملسملا

 ءافرعلا دحأ مادقتسا ىلإ نيفشات نبا نيملسملا ريمأ اعد امم اهنيتاسب ةياقسل ةمزاللا ءاملا رداصمل تقولا

 . ضرألا نطاب نم ءاملا جارختسا يف ةربخ مهيدل نيذلا

 يذلا فيرعلا مسا ىلإ هيف راشأ مهم صنب كاذنيح شكارم راز يذلا يسيردإلا ةلاحرلا اندمأ دقو

 يف شكارم ىلإ ءاج سنوي نب هللا ديبع وهو ... لجرلا اذه نإ» : لاقف برغملا لهأ نم نكي مل هنأ ودبي

 . 0( نيملسملا ريمأ ىلوم لضفلا يبأل دحاو ناتسب الإ هب سيلو اهئانب ردص

 جراخ نم مدقتسا دق «سنوي نب هللا ديبع ١ فيرعلا نأ ىلإ ةحضاو ةراشإ قباسلا صنلا يفو

 هجارختسا يف اهذختا يتلا ةينفلا بيلاسألاو ةقيرطلل اًقفو سلدنألا نم مدقتسأ دق نوكي امبرو «شكارم

 ةعسلا يف جردتب ضرألا رفح ةطساوب متت يتلا ضرألا نزو ةقيرط يهو ٠ شكارم ضرأب هايملل

 نم سلدنألا ءافرع ىدل اهمادختسا عاش دق ةقيرطلا هذهو « ةربخلا يوذ دنع ةمولعم ةيسدنه تاباسحب

00 

 فيرعلا اهذختا يتلا ةينفلا ليصافتلا نم ريثك ىلع فرعتن فوس يسيردإلا صن ىلإ ةدوعلابو

 نإ ١ : لاقف ضرألا حطس نم ةريبك قامعأ ىلع نكت مل يتلا هايملل هجارختسا يف «سنوي نب هللاديبع"»
 قرطلاو ةيسدنهلا بيلاسألا نع امأ ''*” «ضرألا هجو نم اًبيرق رفتحأ اذإ دوجوم . روغلا ديعبب سيل مهءام

 ىلإ دعقف ١ : هلوقب يسيردإلا اهيلا راشأ دقف ضرألل هنزو دنع « هللا ديبع» فيرعلا اهذختا يتلا ةيئفلا

 بصي ضرألا هجو ىلع رفحلا ةلصتم هيف ام اهنم رفتحا مث , ناتسبلا يلي امم (فيرعلا يأ) ضرألا ىلعأ

 «ءازجأ / « سابع ناسحإ قيقحت «بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا خفن ؛ يناسملتلا دمحم نب دمحأ , يرقملا (؟4١)
 . 148١ ص ١ .٠ ج « ( رداص راد : توريب)

 ؛ قافآلا قارتخا يف قاتشملا ههزن باتك نم هذوخأم , ةيوارحصلاو ةيلامشلا ايقيرفا فّصو «فيرشلا ٠ يسيردألا 200(
 .13 ص ء(ماقؤقال ةيمالسإلا ايلعلا تاساردلا دهعم : رئازجلا) 2« سيريب يرله قيقحت

 . 17 ص . هسفئ ردصملا ٠ يسيردإلا 2035(

 . 1524-115 ص ص . قباسلا ردصملا . ةالصلا بحاص نبا (70)
 ١ 53 ص . هسفن ردصملا ؛ يسيردإلا 20
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 هد ناد بام د وم ند ب دافي ادد فالحل ندب هاجد جا تافاد داع ع طدعأ كاع تعزف كك يني كد داع كا سسلئدنألاو برسغملا يف ف ءانيلا ءعافقرع

 امئإو اههجو ىلإ اهرعق نم ءاملا جورخ بجوي عافترا ريبك اهب ري مل ضرألا حطس ىلإ رظانلا رظن اذإو ...
 . 1” ©« ضرألل نزولا وه ءاملا كلذ جرختسا هب يذلا ببسلاب ملاع كلذ زيمي

 راشأ دق يتلاو هايملا عفر يف ةمدختسملا ةينفلا بيلاسألا ةقد ىلإ ةحضاو ةراشإ قباسلا صنلا يفو

 . اهب ملاع وأ ةربخ بحاص الإ اهزيمي ال هنأب صنلا اهيلإ

 هجارختسا يف « سنوي نب هللا ديبع ١ فيرعلا هذختا يذلا ينفلا بولسألا نأ ركذلاب ريدجلا نمو

 كلذ ىلإ راشأ دقو هايملل مهجارختسا دنع شكارم لهأ هذختا يذلا لثمألا بولسألاوه حبصأ هايملل

 ىلإ اههايم نوجرختسيو ضرألا نورفحي اولازي ملو كلذ ىلإ اورظن دق سانلا نإ ١ : هلوقب يسيردإلا
 .'")« اهرظنمو اهرطق نسحو شكارم تارامع تلصتاو تانجلاو نيتسابلا ترثك ىتح نيتاسبلا

 فيرعلا وه رخآ فيرع دي ىلع سلدنألا يف ىرخأ ةرم اهنزو ىلا برغملاب ضرألا نزو نمو
 ميلقإ نم لصألا يسلدنأ وهو « نيدحوملا رصع يف سلدنألا ءافرع رهشأ ١١2" يقلملا شيعيا» جاحلا

 يف نودحوملا ءافلخلا اهديش يتلا ةيرامعملا لامعألا نم ريثك يف همسا درو دقو . . بسن اهيلاو ةقلام

 تآشنملاب تطبترا رئامع نم هدّيش ام ةساردب انه « شيعي ١ جاحلا صخن فوسو سلدنألاو برغملا

 امدنع ما 1/١ /ه051/ ماع يف هينامورلا هايملا رطانق نع فشكلا يف لضفلا عجري هيلإف ؛طقف ةيئاملا

 اذه رابخأ انيقتسا دقو . . هيليبشإ ةنئيدم يف ةريحبلاب نيدحوملا روصق ىلإ ءاملا ليصوت يف عرشي ناك

 فسوي نينمؤملا ريمأ نإ ١ : لاقف « لامعألا كلتل ةالصلا بحاص نبا خرؤملا صن لالخ نم فشكلا

 يف هنومرق باب جراخ ناكو , هسرغام يقسل ءاملا ءارجإ يف رظن هسسأ ام ءانب هل مكحأ امل نمؤملادبع نبا

 تراصو اهيلع ضرألا تلع دق ةيقاس ناينب نم ريغ دق ميدق رثأ هنومرق ىلإ ةكولسملا قيرطلا ىلع صحفلا

 روكذملا رثألا لوح رفحو « شيعي » سدنهملا جاحلا اهيلإ جرخف ؛ هرثأ مهفي ال ةراجح نم ضرألا يف اطيخ

 سدنهملا لازامف .. ةيضاملا مورلا كولملا لئاوألا لمع نم هيليبشإ ىلإ اميدق هيف ءاملا بلج برس هب اذإف
 لهأ دنع ةامسملا ةميدقلا نيعلا يف رفحلا هعقوأ ىتح .. ةلعفلاو نيئدعلاب رفحلاب هعبتتي «شيعي » جاحلا

 جاحلا فيرعلا ةربخ فقت مل هنأ قباسلا صنلا يف حضتيو '' "' « رابغلا نيعب » اهراظنا لهأو هيليبشإ

 . 4" ص « قباسلا ردصملا ؛ يسيردإلا 039(

 57” ص « هسفن ردصملا « يسيردإلا 2(

 بوبحلا نحص يف مدختست يتلا سلدنألاب ىحرلل هؤانب اهنم تآشنملا نم ريثك يقلملا شيعي جاحلا ىلإ بسني 1(
 كلك سف هير هليلمو همزملاو سداب نم لك ندم روس ءانب بسني هيلإو 0 ا

 يلع نونفلاو بادآلاو ا يقلتملا شيعي ءاحلا أيح نعو . شكارمب هيبتكلا
 زيزعلا دبع ديسلا : رظنأو ٠١١ 4١١8 ص ص .(م6 4. دهعم كا

 ١514 ص ص « م1954 ةنسل 15 ددع بعشلا فراعم ةرئادب هلاقم « : سلدنالا نش ةيرامعملا ثأرثاتلا : لاس
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 تاءاطعلاو تايلقتلا سم نورق , سسلدنألا 0 اف ا ومب و نا قس جل ل اوم نوت ا

 لامعأ لصاو دق هنأب صنلا راشأ لب . بسحف ةميدقلا ةينامورلا رطانقلا لوح رفحلا لامعأ دنع «شيعي»

 ذنم هايملا اهنع تعطقناو تفج يتلا نيعلا يهو «رابغلا نيع ١ عضوم ىلإ هلوصو نم مغرلا ىلع رفحلا

 نئاكلا ىداولا ىلإ لوصولا يف ًالمأ رفحلا لصاوي هتلعج «شيعي» فيرعلا ةربخ نكلو « ةديعب ةرتف
 نيعلا كلت يف ءاملاب اذإو ١ : هلوقب ةالصلا بحاص نبا كلذ ىلإ راشأ دقو « رباج » ةعلق نم برقلاب

 نيعلا ىلإ رفحلا لوصو دنع ءاملا عطقناو ميدقلا برسلا قيرط يف قتف عضوم تناك امنإ ٠ نيعب تسيل

 برقلاب يداولا نم برسلا دجو ىتح لمعلا ىدامتف ؛ ققحت دق برسلا نأ كلذ دنع شيعي ملعو .. ةروكذملا
 00 اح ةعلق ٠

 : رباج سس

 نم نّكمتي ىتح ضرألا نزو ةيلمع يف أدب ءاملا ردصم ىلإ يقلملا «شيعي ١ فيرعلا لوصوبو
 نب هللا ديبع فيرعلا دي ىلع هنزوك سيل ةلحرملا كلت يف ضرألا نزوو « ةريحبلا روصق ىلإ هبلج

 «شيعي ١ فيرعلا دي ىلع اهنزو امنيب « ضرألا حطس نم ةبيرق هايملا تناك ثيح شكارم ضرأب سنوي
 روصقو « يداولا عقوم نيب ةعقاولا ةفاسملا دعبل ارظن ةلحرم لك يف ضرألا نزو بلطتت دق يقلملا

 هقاسو (يداولا يأ) عضرملا كلذ يف نزوف » : هلوقب ةالصلا بحاص نبا كلذ ىلإ راشأ دقو . . ةريحبلا

 ىلإ هبلجو هئارجإب رصأو ... كلذب نيئمؤملا ريمأ رسُق ةروكذملا ةريحبلا ىلإ ىتح ضرألا نم هنزوام ىلع
 بلجو ٠ ريبدتلاو ةسدنهلا لامكب هنم لضفلا ىفوأ ىلع مهقفارمو سانلا برشلو ؛روصقلا ىلإ ةيليبشإ لخاد
 47 «(ده51/) ةئام سمخو نيتسو عبس ةنس ةرخآلا ىدامج نم رشع سماخلا تبسلا موي يف روكذملا ءاملا

 انلصي مل ةريحبلا روصق ىلإ هايملا ليصوتو ضرألا نزو ةيلمعل يقلملا « شيعي ١ فيرعلا مامتإبو

 . ىرخأ ةيئام تآشنم ءانب يف كراش هنأب ديفت تامولعم

 هيلإ دهع يذلا "0 ؛ ةماش يبأ نب نسح نب ىسوم ١ فيرعلا اضيأ يدحوملا رصعلا ءافرع نمو

 كلذ ىلإ راشأ دق « نييورقلا عماجب هصخلاو هليبلا ءانبب يدحوملا روصنملا بوقعي نب رصانلا ةفيلخلا

 دي ىلع هئمسمخو نيعستو عست ةنس يف تلمعف نحصلاب يتلا هليبلاو هصخلا امأو » : هلوقب عرز يبأ نبا

 . ' ''« ءانبلاب هفرعملاو هسدنهلا لهأ نم ناكو اهعناص وهو . ةماش يبأ نب نسح نب ىسوم

 «ةماش يبأ نب نسح نب ىسوم » فيرعلا امهعنص يتلا ةصخلاو هليبلا نم لك راثدنا نم مغرلا ىلعو

 ةينفلا امهتانوكم ىلع فرعتلا نكمأ امهل عرز يبأ نبال قيقدلا فصولا لضفب هنأ الإ نييورقلا عماجل

 . 619 ص . هسفن ردصملا « ةالصلا بحاص نبا ةرفرف]

 : 415 ص 2 هسفن ردصملا « ةالصلا بحاص نبا 0(
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 يااا اش اول اق وتو ا سلدنألاو برغملا يف ءانبلا ءافرع

 صاصر نم سوداق قيرط نع ضعبب امهلاصتاو امهليغشت ةيحان نم ةصاخيبو ةيرامعملا امهرصانعو

 يبأ نب ىسوم فيرعلا يأ) عرش املو » : هلوقب كلذ ىلإ عرز يبأ نبا راشأ دقو « امهيلإ ءاملا لصي

 ةصخلاو هليبلا ىلإ لصو ىتح نحصلا يف هب قشف ٠ صاصر نم اًسوداق ىربكلا ةدعملا نم جرخأ (ةماش
 .©7!«نيتروكذملا

 عصانلا ضييبألا ماخرلا نم تعنص دقف ؛ عرز يبأ نبا فصو بسح اهسفن هليبلا فصو نع ام

 ناكف ءاملا امأ « اهيبناج ىلع يواستلاب ةعزوم ءاملا جورخل اًبقث نيعبرأ ىلع يوتحت تناكو ضايبلا

 بوقثلا نم تردحنا ءاملاب هليبلا تألتما اذإف (باصق ) بيبانأ ةسمخ قيرط نع هليبلا ىلإ لصي

 . بهذلاب هومملا رمحألا ساحنلا نم نيتسط نم نوكتت يتلا ةصخلا ىلإ ةروكذملا

 نم ةردحنملا ءاملا هيف روفت يكل كلذو يولعلا نم اعاستا رثكأ هنأب ةصخلل يلفسلا تسطلا زيمتيو

 شوقنملا هومملا رمحألا ساحنلا نم ريغص دومع ىلع هليبلا طسو يف ةصخلا زكترتو يولعلا تسطلا

 امهدحأ نيمسق ىلإ لخادلا نم مسقنيو  رابشأ ةسمخ يلاوح دومعلا لوط غلبيو هفلتخم فراخرب

 اهنم جرخي بيبانأ ةرشع ىلع يوتحت ةحافت نم روفيل « يولعلا ةصخلا تسط ىلعأ ىلإ ءاملا هنم دعصي

 لغش يتلا بوقثلا نم ءاملا ردحنا تألتما اذإف « ةصخلل يولعلا تسطلا يف هرودب بصي يذلا ءاملا

 يف ردحنا نيتسطلا ةفاح نع ءاملا داز اذإو ةصخلل يلفسلا تسطلا يف بصتل يولعلا تسطلا ةفاح اهب

 روفيالو « ةرمتسم ةفصب ءاملاب نيتءولمم ةصخلاو ةليبلا نوكت كلذبو « دومعلا نم يناثلا ءزجلا لخاد

 دجسملا لخاد نيلصملل برشلا هايم لييست يف ةصخلا كلت مدختستو ىرخألا نع امهادحإ يف ءاملا

 نأش كلذ يف اهنأش ؛ ةيساحن لسالسب ةصخلاب ةلصتمو بهذلاب ةهومم باوكأ ةعومجم قيرط نع

 ةقيرطو ينفلا لكشلا ةيحان نم سيلو طقف ةفيظولا ةيحان نم رصمب ةيكولمملا سرادملا يف هلمزملا
 07 بلا

 ثيح ؛ ةليبلا ىلع ةشوقنملا ةيباتكلا شوقنلا ليجستب ماق دق « عرز يبأ نبا » نأ هركذ ردجي اممو

 مث هلمسبلا هيلع تشقن ةليبلا ىلعأب يماخرلا كابشلا ىلع تبثم رمحألا رجحلا نم حول دوجو ىلإ راشأ
 و هك

 لفاغب هللا اًمَوإ» ىلاعت هلوق ىلإ 4 . . ٌراهنألا ةنم ٌرَجَتََي امل ةراّجححلا نم ّنإو 8 ةميركلا ةيآلا مث هيلصتلا

 .54ةص٠ قباسلا ردصملا  عرز يبأ نبا فرخ
 ىلعأ نم ةدوقعم ةقيمع ةلخد نع ةرابع يهو ةسردملا نحص ىلإ يدؤملا زيلهدلا يبناج ىدحإ ىلع زملا عقت 4

 عضول هلمزملا تصصخ دقو ةريغص بأب ةحتف هطسوتي طرخلا بشخلا نم باجحب -راخلا نم اهتحتف ةبجح

 1 «.نايرالا ةاين ديرب
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 تاءايطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئدنألا اي ايس اراد تما هوم دامب اقر د اكد ةقماق كد نا ءان طعاما لل قانا وكم ما

 هصن امب امهعنص نم غارفلا خيرات ىلع شقنلا يوتحي امك « ميظعلا هللا قدص 5! 4 َنوُلَمعَت مَع ٠ خا كا ع 5 : هَ (مور يدمي لس ير«

 (40) « ةئمسمخو نيعستو عست هنس ىرخألا ىدامج يف تلمك»

 امهعنصب رمأ يذلا نييسلدنألا عماجب ةصخلاو ةليبلا ىلإ نبيورقلا عماجب ةصخلاو ةليبلا نمو

 نم ودبي يذلاو 476 سابجلا ةماش يبأ » فيرعلا دي ىلع يدحوملا رصانلا ةفيلخلا نب ىيحي ةفيلخلا

 يف نييورقلا عماجب ةصخلاو ةليبلا ةعانص ىلوت يذلا ةماش يبأ نب نسح نب ىسوم فيرعلا نبا هنأ همسا

 يف ةعنصلا ثراوتو نيمسالا يف هباشتلا ةلصلا هذه حجريو دضعي دقو « يدحوملا رصانلا ةفيلخلا دهع

 ينعي اذهو « «"نيصاصجلا» ىلع قلطت تناك هفيظول مسا هنإف « سابجلا بقل نع امأ «ةدحاولا ةرسألا

 نأش كلذ يف هنأش ٠ صيصجعتلا ةعانصو ءانبلا ةعانص : اعم نيتعنصلا نقتي ناك « ةماش يبا» فيرعلا نأ

 . عئانص ةدع نيب نوعمجيو نرنقتي اوناك نيذلا ةرتفلا ءافرع مظعم

 مسا ةرتفلا كلت يف زربي ثيح برغملاب نيينيرملا رصع ءافرع ىلإ نيدحوملا رصع ءافرع نمو

 قحلا دبع نب بوقعي نب فسوي ناطلسلا رصع ءافرع نم وهو (*"!6« سدنهملا جاحلا نب يلع » فيرعلا
 كلذ ىلإ راشأ دقو "7 ىصقألا برغملاب « حتفلا طابر » ةئيدمب هايملا رطانق ءانب هيلإ بسنيو ينيرملا

 نيع ءام لصو ةئامتسو نيئامثو ثالث ةنس يفو» : لاقف م1185 /ه547 ماع ثداوح يف عرز يبأ نبا

 . 47 ؟سدنهملا جاحلا نب يلع دي ىلع بوقعي نيملسملا ريمأ رمأب حتفلا طابر ةبصق ىلإ هلوبغ

 جاحلا نب دمحم نب هللا دبع نب يلع نب دمحم » همسا رخآ اًفيرع انيدل نأ ركذلاب ريدجلا نمو
 بوقعي فسوي يبأ ناطلسلا مكح ةرتف يف شاع « نييئيرملا رصع ءافرع نم وهو '**”« يليبشإلا

 وه نكي مل نإ يليبشإلا جاحلا نب يلع فيرعلا نبا هنأ دّكْؤملا نمو « ينيرملا قحلا دبع نبا روصنملا
 بوقعي فسوي وبأ ناطلسلا وه دحاو ناطلسو دحاو رصع ءافرع نم نيمسالا الك نأ كلذو هسفن

 ./4 مقر هيآلا ةرقبلا ةروس « ميرك نآرق 09
 .585 ص . قباسلا ردصملا « عرز يبأ نبا (50)

 ) )5١عرز يبأ نبا ١ 7ا/ ص . هسفن ردصملا .

 5٠. "ص . هسفن ردصملا ؛ رز يبأ نبا (41)

 روتصاملا وقتي هقلخلا ديف كلذ ناعو معنلا طاير ةئيقم ىلإ املا تلح يف ةينيرملا نودحرملا قيس 44
 « ةقلعم ةأنق ىف ءاملا لمحت دئاك ابيرقت اليم رشع ىنثا ىلإ اهدادتما لصو هايملل رطانق ديش امدنع .يىدحوملا

 : رظنا ايلاطي] يف يتلا كلتب ةهيبش ساوقأ ىلع ةلومحم ةقلعم ءانبلا ةمححم ةانق اهئأب نازولا هلاحرلا اهفصو
 « رضخالا دمحم .دو يحبص دمحم . د ةمجرت « ناءزج « ايقيرفأ فصو « افلا دمحم نب نسحلا .نازولا

 . ١١١ ص .(م٠198 ءرشنلاو فيلأتلل ةيبرغملا ةيعمجلا : طابرلا)

 ء(م 191/4 ,هيناسنإلا بادالا هيلك : طابرلا) . نيرم ينب رصع يف ةيبرغملا ةراضحلا نع تاقرو : ينوئملا دمحم (45)

 53١. ص“

"89 



 0 سسلدنألاو برغملا يف ءانبلا ءافرع

 جاحلا دمحم نب ؛ هللا دبع نب يلع نب دمحم ١ فيرعلا ىلإ بسنيو ينيرملا قحلا دبع نب روصنملا

 (؛58.)1 نرقلا نم لوألا فصنلا يف ةديدجلا ساف ةئيدمب اهديش يتلا (ةيقاسلا يأ) بالودلا يليبشإلا

 ريمأ رصع ءافرع نم ناك يذلا , 47« ينايجلا دمحأ » فيرعلا اضيأ ينيرملا رصعلا ءافرع نمو
 بلج ةيلمعب هيلإ دهع يذلاو « ينيرملا فسوي نيملسملا ريمأ نب هللا دبع ريمألا نب تباث يبأ نيملسملا

 برغملا تبرض يتلا ةعاجملاو طحقلا ببسب تعطق نأ دعب نييورقلا عماجب ةصخلاو ةليبلا ىلإ ءاملا
 ءامب ةأضيملاو ةياقسلاو ةليبلاو ةصخلا لزت ملو » : هلوقب كلذ ىلإ «عرز يبأ نبا ١ راشأ دقو « كاذنيح
 اهيلإ بلجف . هراثأ تسردو ةعاجملا هنس يف كلذ برض نأ ىلإ ديدحلا باب جراخ نم برلجملا نيعلا
 ءام درف ... تباث وبأ نيملسملا ريمأ ىلو نأ ىلإ روكذملا رهنلا ءام لزي ملف هدومصم رهن ءام هنم اًضوع

 هئانبل ىلوتملا ناكو ناك امك ةليبلاو ةياقسلاو ةصخلا يف ىرجو عماجلا ىلإ لصو ىتح روكذملا نيعلا
 رشع سماخلا يرجهلا عساتلا نرقلا نمو سنوت يفو 7*4 ©« «ينايجلا دمحأ » فيرعلا هيف رظنلاو
 ناطلسلا ةأضيم ءانب يشكرزلا هيلإ بسن يذلا '؛ 37« ينيتتطسقلا دمحأ » فيرعلا مسا انلصو يداليملا
 ,””سنوتب مظعألا عماجلا راوجب مالسلا دبع نبا بردب عقت يتلا م١ 458 /ه407 نامثع ورمع يبأ

 ىسوم ملعملا» فيرعلا مسا انلصو دقف ؛برغملا يف ةينامثعلا ةيكرتلا ةرتفلا يف امأ
 دهع يذلا هللا دبع نب دارم ىطسألا مكح ةرتف يف سنوت ىلإ حزن لصألا يسلدنا وهو ؛'”!"«يسلدنألا
 اًبيرقت اليم نيثالث دعب ىلع عقت يتلا « ترزنب » ةئيدمب حلملا راغب ( ءانيملا يأ) ىسرملاو جربلا ءانبب هيلإ
 دعت تناك يتتلا « حلملا راغ » ةانقل هؤانب « ىسوم ملعملا » فيرعلا ىلإ بسني امك «'*"”سنوت ةنيدم نم
 .٠ «عباطلا بحاصأال ليبس اهنيب نم هايملاب ةنيدملاب ةيئاملا تأشنملا ضعب

 نب يلع ١ فيرعلا مسا ةينبأ نم هوديش ام ىلع هشوقنم مهؤامسأ تدجو نيذلا ءافرعلا ءامسأ نمو

 (047 ياد فسويل هدّيش يذلا ترزنب هنيدمب عقاولا ليبسلا ىلع همسا شقن يذلا '*'” «يسلدنألا ميسيد
 . م١151 //ه19١١٠ ماع يف سنوت مكاح

 سب سبب سس بمبي
 ٠١ ص « قباسلا عجرملا : ينونملا (450)
 "ا/ ص . قباسلا ردصملا : عرز يبأ نبا 0
 . ل/ ص « هسفن ردصملا : عرز يبأ نبا (44)

 . روضام دمحم قيقحت ؛ ةيصفحلاو ةيدحوملا نيتلودلا خيرات « ميهاربإ نب دمحم هللا دبع وبأ ؛يشكارزلا 0(
 4 0 ص :( م1955 « ةقيتعلا ةبتكملا ةعبط : سنوت)

 « مامش دمحم قيقحت ٠ سنوتو ايقيرفا رابخأ يف سنوملا . مساقلا يبأ نبا دمحم هللا دبع وبأ  رانيد يبأ نبا 0(
 : ١67 ص « («ت.د « ةقيتعلا ةبتكملا : سنوت)

 ) )0١ص « هسفن ردصملا ؛ رانيد يبأ نبا 5١٠١ .
 . 6 204 ص صء(م19555' «ةفاقثلا راد : سنوت) .سنوت يف ةيمالسإلا راثآلا نيب ٠ يسيبز ىفطصم ناميلس 20
 . 160-105 ص ص . (م١198 . ترزنب هئيدم ةنايص ةيعمج : سنوت) « ترزئب هله « يداوذلا ديشر ()
 نطاق ىلع بازعلا ءاعلا باج يف .رضقلا عجب هنلاف اريك نادم ةياحلا دنيا ا ناري 26)

 نبا رظنا « نورفاسمل اهب عفتنيل رفسلا قرط ىلع ( هلبسألا ) لجاوملل هءانب بناج ىلإ . ةنيدملا لخاد | ةدوقعم
 ا 5٠١5-٠١17 ص ص « قباسلا ردصملا ؛ رانيد يبأ
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 تاءاطعلاو تايلفقتلا نسم نورق : سسلدنألا 1 ل د فرو يوما نادم وينام وم تاع اود اشم ل هيون هج عوام هج ك2

 رمأ دق ناك يتلا ةيئاملا تآشنملا مظعم ءانب يف «يسلدنألا ميسيد نب يلع ١ فيرعلا مهاس دق امبرو
 يأ ) لجاوملاو هدرجم يداو ىلع اهدّيش يتلا رطانقلاو كرتلا قوسب ةأضيملا لثم ياد فسوي اهئانبب
 , 000 سنوتب اهديش يتلا ( تاياقسلا

 : دجاسملا ءانب ءاقرع

 هللا ديع نب شئح» مسا سلدنألا يف دجاسملا ةائب نع انتلصو يتلا ءامسألا لئاوأ نم

 نب شنح كراش امك .هبطرق عماج سيسأتب اماق ناذللا '*7« يلبحلا نمحرلا دبع وبأ »و '”'7«ىناعنصلا
 هنيدم يف رقتسا دق يناعنصلا شنح نأ ودبيو اهبارح بصنو ةطسقرس عماج ءائب يف يناعن.ملا هللا دبع

 هللا دبع نب شنح نأ تباثلا نمو '*0 ةلبقلا ةربقم مساب فورعم كانه هربقو « اهيف ىفوت نأ ىلإ هطسقرس
 , 080( ماشلا ءاعنص » مساب فرعت ةئيدم نم « يماش لصأ نم وه يناعنصلا

 , اضيأ ماشلا دالب ىلإ عجري هبسن نوكي امبرو هل ةمجرت ىلإ لصأ ملف « يلبحلا نمحرلا دبع امأ
 سبدع نبا عماج اهئافرع ءامسأ هيسيسأتلا اهصوصن تنمضت يتلا ةيسلدنألا دجاسملا مدقأ نمو

 يف عقي ناك ماخرلا نم دومع ندب ىلع اًشوقنم « نوره نب ربلا دبع ١ مسا انلصو ثيح 0 يباب

 شقنلا بتك دقو ةيليبشإب راثآلا فحتم يف ظوفحم وهف نآلا امأ « دجسملا ةرخؤم نم ةيناثلا ةطالبلا

 اذه نايئبب رمآلا نيبملا لدعلا ريمألا مكحلا نب نمحرلا دبع هللا محري ١ : هصن امب طيسبلا يفوكلا طخلاب

 . «نوره نم ربلا دبع بتكو ؛ نيتئمو ةرشع عبرأ هنس يف ةيليبشإ يضاق سبدع نب رمع يدي ىلع دجسملا

 ("77يمالسإلا رصعلل عجري اينابسإ يف فورعم يباتك شقن مدقأ هنوكل صنلا اذه هيمهأ عجرتو
 نأ ركذلاب ريدجلا نمو نييومألا مكح ةرتف يأ م مها ماعب قباسلا صنلا بسح خرؤملاو

 .57١7-١8ا/ ص ص «. هسفن ردصملا (ه6ه)

 « نانع هللا دبع دمحم قيقحت « ءازجأ ؟  هطانرغ رابخأ يف ةطاحإلا 2 دمحم نيدلا ناسل 2 بيطخلا نبا 065

 ول 2 ١١ج م0 بئاخلا ةبتكم : ةرهاقلا)

 2 (ماو45 2 ةعماجلا بابش ةسسؤم ؛ ةيردنكسألا) 2 سلدألا يف روصقلاو دجاسملا « ملاس زيزعلا دبع ديسلا 20م7

 نا دلك

 ءراثآلا عيونتو «رابخألا , رت باتك نم سلدنألا نع صوصن «يرذعلا سنأ نب رمع نب دمحأ 2 يئالدلا نبا 22م(
 ةعبطم : ديردم) « يناوهآلا زيزعلادبع .د قيقحت « كلامملا عيمج ىلإ كلاسملاو نادلبلا بئارغ يف ناتسبلا
 , 713757 ص ص .(م 06 « ةيمالسإلا تاساردلا دهعم

 راد ةعبط : توريب) « نادلبلا مجعم ؛ يدادغبلا يمورلا هللا دبع نب هللا دبع ىبأ نيدلا باهش « يومحلا توقاي 000
 11١. ص ء,دجا ءازجا 2. (ت.د « باتكلا

 . 590 صا قباسلا ردصملا « ةالصلا بحاص نبا 60

 دجاسملا « ملاس زيزعلا دبع ديسلا : رظنا . . ةيليبشإ ةنيدمب راثآلل يلهألا فحتملاب نآلا ظوفحم شقنلا اذه )1١(
 . ١1ص ١ قباسلا عجرملا « نانع هللا دبع ؛١7 ص .روصقلاو
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 0مم ااا ا 1 تدب ال ا هدا اضم قس دم ا سلدنألاو برغملا يف ءاببلا ءافرع

 ةيراسلا يف هعضوم ديدحتو هليجستب ماقو صنلا اذه ىلإ راشأ نأو قبس ةالصلا بحاص نبا خرؤملا

 , 7 بارحملل ةلباقملا قرشلا ةهج نم ةيناثلا ةطالبلا ىف ةعقاولا

 ىلع 577 ءانبلا مسا هنوك ىلإ نوره نب ربلا دبع مسا ىلإ يزاتلا يداهلا دبع روتكدلا راشأ دقو

 هذه لثم يف هّنءارق داتعملا تاملكلا نمضتي ملو « بتكو  ةملك نمضت دق قباسلا صنلا نأ نم مغرلا
 بتك ةملك نوكت امبر يزاتلا يداهلا دبع روتكدلا ديكأتل اًنقفو ©« لمع » وأ 4 عنص » لثم «صوصنلا

 . «ءانبلا اذه لفن» ىنعمب

 ةلحرم ءانثأ هئانب يف اوكراش نيذلا ءافرعلا ءامسأ امهنم لك نمضت نيشقنب ةبطرق عماج ظفتحي امك

 باب دقع يف دجوي يذلا يسيسأتلا صنلا ٠, شوقنلا كلت مدقأ نمو « ةيرامعملا تادايزلاو تافاضإلا

 حجري يتلا ءامسألا ضعب يسيسأتلا صنلا نمضت دقو « م4800 /ه١ ماع خرؤملاو « نابتسا ناس»

 دجسملا اذه نم مكحأ ام ناينبب نمحرلا دبع نب دمحم هللا همركأ ريمألا رمأ ١ : ءانبلا لامع صخت اهنأ

 رورسم هئوعو هللا ةكرب ىلع نيتئامو نيعبرأو دحأ ةنس كلذ مق هب هرخذو هيلع هللا باوث ءاجر هئاقتإو

 مسا (و) فرح دعبو هيلي «رورسم » مسا دجن قباسلا صنلا يفو . . [7 : مقر هحوللا رظنا] '17...و

 ىعدي صخشل هتءارق ديدحت ونيروم ثيموج ذاتسألل نكمأ نكلو ءيشلا ضعب هفورح تشالت دق رحخأ
 « رصن »و «رورسم ١ مسا نأ ركذلاب ريدجلا نمو 2" ءانبلا لامعأ ىلع نيفرشملا نم امهربتعاو «رصن»
 . ةبطرق عماجب ةدايزلا لامعأ لجست يتلا ىرخألا شوقنلا ضعب يف اًيوس امهدوجو رركت دق

 دق نييفرحلا ءالؤه نأ دكؤي اذهف رصتخملا لكشلا اذهب عانصلا وأ ءافرعلا ءامسأ عيقوتل ةبسنلاب اّمأ
 ءامسألا ةعومجم وه كلذ ىلع ليلدلاو مهتفرح ءانبأ طسو اهب اورهتشا يتلا ءامسألا شقنب اوفتكا

 لجستو ةيسيسأتو ةيئاعدو ةينآرق صوصن نمض تشقن يتلاو طقف ةبطرق عماج نم انتلصو يتلا ىرخألا
 و ©« قراط ». « ردب ١ مسا ءامسألا كلت نمو هبطرق عماجب تقحلأ يتلا ةدايزلا لامعأ هسفن تقولا يف

 هذه لاسنقورب يفيل ربتعا دقو ٠ بارحملا ىلعأب نئاكلا زيرفإلا ىلع مهؤامسأ تدرو نيذلا « حتفا

 . [” : مقر ةحوللا رظنا ] ١37*. ءانبلا لامعأ ىلع نيفرشملا وأ لامعلاب ةصاخ ءامسألا

 . 58١ ص « قباسلا ردصملا « ةالصلا بحاص نبا (0)
 . )١( هيشاح « 48١5 ص « هسفن ردصملا « ةالصلا بحاص نبا (51)
 « ملاس زيزعلا دبع ديسلا .دو عيدبلا دبع يفطل .د بيرعت « اينايسإ يف يمالسإلا نفلا : ونيروم ثيموج ليونام (15)

 5 0 0 5. ةحجب ثلا فانت ةيرصملا رادلا : ةرهاشلا)؛ 56 ص

 . 18 ص «. هسفن عجرملا : وئيروم 06(

 ]ماز طم ومعمل : 1ممهترعتممعق هنهط فق , م. 17 . 015(

 يف اماخر ناك «حتف» نأ دكؤي اذهو « ماخرلا ةملكب انورقم ريغص يثنروك جات ىلع شوقنم حتف مسا انلصو امك
 : ٠78 ص . قباسلا عجرملا « وئيروم : رظنا . رصانلا ةفيلخلا رصع
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق 8 سلادنألا 00

 « ؛ حتف نبا ١ ءامسألا هذه نمو . . فقسألا لامعأ يف اوكراش عانصل ىرخأ ءامسأ تدجو امك

 هشوقنم ءامسأ ةروكذملا ءامسألا هذه نيب نم دجن اننأ ركذلاب ريدجلا نمو . . "72 قيشر » « « متاح»
 ليصأت يف اريثك نيثحابلا دعاس رمألا اذهو « قيشر » مسا لثم ءارهزلا هنيدمب ناجيتو ةدمعأ ىلع

 . [ : مقر ةحوللا رظنا] ةبطوق عماجب بشخلا فقسألا ءاشنإ خيراوت دبيحتو

 تشقن دقو ليخنلا باب قوف عقي هنإف ؛ ةبطرق عماج هب ظفتحي يذلا يناثلا يسيسأتلا شقنلا امأ

 نيدل رصانلا نينمؤملا ريمأ نمحرلا دبع رمأ ؛ ميحرلا نمحرلا هللا مسب » : هصن امب يفوكلا طخلاب هفورح
 رهش يف هللا نوعب كلذ متف ... هللا رئاعشل اميظعت , هئاقتإ ماكحأو هجولا اذه ناينبب , هءاقب هللا لاطأ هللا

 نب ديعس لمع ؛ ردب نب هللا دبع هيئابم بحاصو هالوم دي ىلع , ةئام ثلثو نيعبراو تس ةنس ةجحلا يذ

 . [4: مقر ةحوللا رظنا] "9 «بويأ

 يذلا «بويأ نب ديعس » وهو هبطرق عماج ءافرع نم رخآ فيرع مسال ةراشإ قباسلا صنلا يفو

 ءافرع نم ناكو « م1617 / ها! 41 ماع هللا نيدل رصانلا اهلخدأ يتلا ةفاضإلاو ميمرتلا لامعأ يف كراش

 . ةيبرغلا عماجلا ةهجاو نم ىعادت ام ءانب ةداعإ ىلع هلمع رصتقا دقو نيئانبلا

 سدنهملا فيرعلا وه رصانلا نمحرلا دبع ريمألا رصع ىلإ عجري رخآ فيرع مسا انلصو امك
 بابقلا نم عونلا اذهو « عولضلا ةبقب ةفورعملا بارحملا ةبق ءانب هيلإ بسني يذلا < نيدلا ردب دمحأ»

 ."ابوروأ يف عاش

 ف هتالخلا هرضاح هبطرق ١ ملاس زيزعلا دبع ديسلا : رظناو ؛ ”١٠١7 ص . هسفن عجرملا . ونيروم بار ("1/)

 رعامسإ ءالجن : اضيأ رظناو ؛ "84 ص17 ج ء(م 6 ةيبرعلا هضهنلا راد : توريب) « ناءزج نسلدنألا

 1608 ص ص« )م /١91/1 ةماعلا راثآلا ةيريذم مالعالا ةرازو : دادغب) 2 سلدنألا يف ءارهزلا رصق 2 يرعلا

46 . 
 . ؟ردب نب هللا دبع ١ مسال هحضاو ةراشإ قباسلا شقنلا نمضت دقو . 7٠١ ص . قباسلا عجرملا ٠ نانع هللا دبع (5)

 ةيبرعلا راثآلا ىلع هنودملا تاباتكلا يف اريثك تدرو ةفيظول مسا وه ٠ ئابملا بحاصب صنلا ىف تعن ىذلاو

 فئاظولا كلنو هماهتإ ىلع فرشملا أ هيلع مئاقلا وأ لمعلا سيئر ؛ ةفيطو نع ةمدختبسلا اهيناكم ضعب رعتو
 هللا دبع 7 نوكي نأ ادعبتسم سيل كلذ ىلعو ءاهسفن ةرتفلا يف فيرعلل هلوخم تناك ىتلا فئاظولا نمض نم دعت

 نأ ىلإ يقر مث تقولا كلذ يف ءانبلا ءافرع نمض ناك « رصانلا نمحرلا دبع رصع يف ىنابملا بحاص «ردب نب

 دبع رصع لبق سلدنألا يف هفورعم تناك هفيظولا هذه نأ ركذلاب ريدجلا نمو « ناينبلا بحاص هفيظول لصو
 ةئيدم نم م0190 /ه١ 5١ ةنس رخآلا عيبرب ةخرؤملا ةيسيسأتلا صوصنلا ضعب انلصو ثيح ؛ رصانلا نمحرلا
 شقن انلصو اك ,مكحلا نب نمحرلا دبع ريمألل « ناينبلا بحاص هتفصب « رسكم نب / افيج مسا 7 تنمضت هدرام

 امهتفصب ىسوم نب بيعشو يرذ نب باطخ دي ىلع نصح ءانب نمضتت يماخر حول ىلع شوقنم هسفن ريمألل رخآ
 . 6/6١ ص ع. - ؛قباشلا مجرعلا ٠ ااتلا را نا لا يحام ةدئعو نمير", كالا حام

 ةءارقلا هذه تدكأت اذِإَو 33 بحاص 7 نم ًالدب (هتنيدم بحاص» ةملك ىلإ ريشت ىتلا تاءارقلا ىضعب كانهو

 . ةنيدملا بحاص بصنم ىلإ ريشت ةديدج ةفيظو انيدل نوكتسف
 . 718 ص , (م198 لبقتسملا راد : ةرهاقلا) « سلدنألاو برغملا خيرات ملاعم « سنوم نيسح (59)
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 لاا ا اا ا ا ا اا ا اا ااا ل ها عا لااا ا ا سلدنألاو برسغملا يف ءانبلا ءافرع

 فيرعلا ةيسيسأتلا صوصنلا ىلع ةشوقنم مهؤامسأ تدجو نيذلا اًضيأ سلدنألا ءافرع نمو

 نمحرلا هللا مسب » : ةلطيلط دجسمل يسيسأتلا صنلا نمض همسا دجو يذلا « ءاَّنبلا يلع نب ىسوم»

 نب ىسوم يدي ىلع هللا نوعب متف هللا باوث ءاغتبا هلام نم يديدح نب دمحأ دجسملا اذه ماقأ , ميحرلا
 صنلا يفو « [5 : مقر ةحوللا رظنا] ""' ؛دئام ثلثو نيعست ةتس مرحملا يف متف هداعسو ءاتبلا يلع 3 ع7( 000

 همسأ ةباتك نكلو « ةداعس »وهو يلع نب ىسوم فيرعلا كراش رخآ ُءاّنِب كانه نأب هحضاو ةراشإ قباسلا

 نم ةربخلا يف لقأ ةبترم يف نوكي دق اذه « ةداعس» نأ :امهلوأ« نيرمأ دحأب ىحوت دق رصتخم لكشب

 يف ًالماك « ىسوم » فيرعلا مسا ةباتك ىلإ ىدأ دق هعبطب اذهو « هل دعاسم يأ « يلع نب ىسوم فيرعلا

 . صنلا يف ذ ًارصتخم «ةداعس) وهو رخآلا مسالا ءاج امنيب صنلا

 نم ةدحاو ةبترم يف « ةداعس و « يلع نب ىسوم » فيرعلا نم ًالك نأ حّجري دق :يناثلا رمألاو

 اهيلع جرد يتلا ةداعلل كلذ للعي دق ارصتخم ةداعس مسا ةباتك نأو ءانبلا لامعأ يف ةربخلاو ةناكملا

 اورهتشا يتلا مهترهش ءامسأ عيقوت وأ ةرصتخم مهئامسأ ةباتك يف سلدنألاو برغملا ميلاقأ ءافرع ضعب

 . مهتفرح باحصأ نيب اهب

 ءافرع ءامسأ ةعومجم انتلصو دقف ثحبلا اذه جهنم يف هانعبتا يذلا يخيراتلا لسلستلل اًقفوو

 رصع ةصاخبو يرجهلا سداسلا نرقلا ىلإ مهمظعم بستني ةيخيراتلا صوصنلا يف سلدنألا
 ربكأب همسا طبترا يذلا "1! ؛ةساب نب دمحأ فيرعلا » ةرتفلا كلت ءافرع زربأ نمو «نيدحوملا

 ةفورعملا هتعموصو هيليبشإب هبصقلا عماج اهنيب نم « سلدنألا يف ةيدحوملا ةيرامعملا تاعورشملا

 ةيليبشإب ةيدحوملا روصقلاو قراط لبجب ةعقاولا ىربكلا ةيدحوملا ةنيدملل هئانب بئاج ىلإ « هدلا ريخلاب

 . ريثكلا اهريغو

 امبرو ءانبلا ةعانصب اهدارفأ رهتشا ةرسأ نمو ةيليبشإ ةنيدم نم لصألا ىسلدنألا هساب نبا فيرعلاو

 . """'ةلطيلط هنيدمب ةبرعتسملا هصابلا ةرسأ ىلإ بستتني هساب نبا فيرعلا نوكي

 ءانبلا لاجم يف لمعت هسابلا ةرسأ دارفأ ضعب نآلا ىصقألا برغملاب دجوي هنأ ركذلاب ريدجلا نمو

 مهدمتعي يكلملا رصقلا لعج ام ءانبلا لامعأ يف اهدارفأ ضعب ةرهش نم ناكو ساف هنيدم يف ةصاخبو

 ص «2روصقلاو دجاسملا : ,ملاس رظناو ؟ ١ ص « قباسلا عجرملا  نانع هللا دبع (ا/'١ 0

 هعبط ؛ ةيسلدنألا راثآلاو رابألا يف هيسدتسلا للحلا نالسرأ بيكش : رظنا هساب نب دمحأ فيرعلا ةايح نع )١(
 ؛ 1١55-1790 ص ص « 75 ددع بعشلا باتك « ملاس زيزعلا دبع ديسلا رظناو ؛ 58٠ ص . ١9753 ساف

 و لل ا و اديع رظناو

 . 158 ص 6  قباسلا عجرملا ؛ ملاس 48ه
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 تاءاطعلاو تاتيلقتلا ني ناورتجق:: نيكد نال "0٠دك داق دا ب ل مق اال ل عاب اا ل

 بلا ةيرامعملا هتاعورشم ءانب ىف

 ةيليبشإ ةبصق عماجل هؤانب ةساب نب دمحأ فيرعلا اهزجنأ يتلا ةريبكلا ةيرامعملا لامعألا نيب نمو

 يأ) ةئسلا هذه يفو" : هيف لاق ةيليبشإ ةعموصو عماج ءانب لوح مهم صنب ةالصلا بحاص نبا اندمأ دقو

 .. عماجلا اذه عضوم طاطتخاب نينمزملا ريمأ نبا نينمؤملا ريمأ أدتبا ناضمر رهش يف (ه0717 ةنس

 لهأ ءافرع عيمجو ةيليبشإ لهأ نم نيئانبلاو ءافرعلا هباحصأو ةساب نب دمحأ ءافرعلا خيش كلذ ىلع رضحأو

 مهنم ةيليبشإب عمتجاف , ةودعلا لهأو ساف ةنيدمو شكارم ةرضح لهأ نم نيئانبلا ءافرع مهعمو « سلدنألا

 نم لك يف ةرهم عانص ؛ فنص لك نم دادعأ ءانبلا فانصأل ةلعفلاو نيراشنلاو نيراجنلا فانصأ نم

 . [5 : مقر ةحوللا رظنا ] "47 «لامعألا

 فيرعلا ةناكم ىلإ ديزملا ةفاضإ اهزاربإ نم جتني يتلا ةمهملا طاقنلا نم ديدعلا قباسلا صنلا يفو

 طاقنلا كلت لوأو ةيسلدنألا ةرامعلا خماوش ضعب ءانب يف ةبراغملا ءافرعلا رود نع كلذكو «ةساب نبا»

 امل , ؛ ةساب نب دمحأ » فيرعلا هب بقل يذلا ءافرعلا خيش بقلب قلعتت قباسلا صنلا نم اهيقتسن يتلا
 يف خيش ظفل ءاج ثيح « ةيبرعلا راثآلا ىلعف ؛ تدرو يتلا تاباتكلا يف هحضاو هلالد نم بقللا اذهل

 ربعت قباسلا صنلا يف « خيش » مادختسا نكلو يرخف بقل وأ هفلتخم فئاظول مساك ةيرثألا تاباتكلا

 ناك ثيح « كلذ تاعانصلاو فرحلا فئاوط ءاسؤر ىلع قلطي ناك ذإ ةيندم ةفيظوك اهمادختسا نع

 يف ةءافكو ةربخ ةفرحلا دارفأ رثكأ هنوكب زيمتي يذلاو «خيشلا» ىمسي سيئر ةنهم وأ هفرح لكل نيعي

 . ةفرحلا رومأ ةسايس

 دعب هتعانص ةلوازمل عناصلا ةزاجإو هتفرح باحصأ ىلع هنميهلا خيشلا اذه تاطلس نم ناكو

 يف هساب نبأ فيرعلا اهيلع ناك ىتلا ةناكملا نيبتن نأ نكمي اذه ىلعو 2'"*'”نونواعم هل ناكو «هرابتخا

 . ءافرعلا نم هنارقأ نيبو هرصع

 « مهنم لك ةفرحل اًقفو ءافرعلا ةعومجمل صنلا فينصت اًضيأ قباسلا صنلا ىف ةمهملا طاقنلا نمو

 نم ىرخأ فانصأ مهيديأ تحت لمعيو نيراشنلاو نيراجنلا ءافرع دجوي نيئاّنبلا ءافرع بناج ىلإف

 . «ةرهملا عانصلاب ١ قباسلا صنلا مهيلإ راشأ نيذلا ةلعفلا

 راشأ دقو «٠ برغملا نم ءافرعب هناعتسالا قباسلا صنلا نم اهيقتسن ىتلا اضيأ همهملا طاقنلا نمو

 ندملا مث ساف ةنيدم مث شكارم ةنيدم اهلوأ عضاوم هثالث نم نوبلجتسي اوناك مهنأب ةالصلا بحاص نبا

 , ؟ هيشاح ١١59 ١1١ ص ص . ىباسلا عجرملا ؛ يزاتلا مو

 : 41/02 5075 ص ص . قباسلا ردصملا 3 ةالصلا بحاص نبا 449 ]
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 0 ا ا 0 و سئدنألاو برضخملا يف ءانبلا ءافرع

 راشأ يذلا ديدحتلا اذهبو ةتبس ةنيدمك سلدنألا رب ىلإ اهنم زاجي يتلاو لحاسلا ىلع ةعقاولا ةيبرغملا

 ةمخضلا ةيرامعملا تازاجنإلا ءانب يف برغملا ءافرعل لاعفلا رودلا حضتي ةالصلا بحاص نبا هيلإ

 ىلع (ركح نكت مل كانه نيدحوملا رئامع نأب هسفن تقولا يف تبثت يهو سلدنألا يف نيدحوملا رصعل

 . سلدنألا ءافرع

 نبا كلذ ىلإ راشأ دقو ةراظنلا اضيأ هساب نب دمحأ فيرعلا اهلغش يتلا ةمهملا فئاظولا نمو

 ناكو .. . هتاطالب ددعو هتعسو هردق ىلع عماج سلدنألا يف سيلو ) : هيف لاق رخآ صن يف ةالصلا بحاص

 . "6 هساب نب دمحأ ءافرعلاو نيئانبلا ىلع رظانلا

 ١ع
 (« يرامغلا يلع فيرعلا » ةمهاسم لالخ نم ةيليبشإ عماج ءانب يف ةبراغملا ءافرعلا رود رولبتيو

 فيرعلاو « هساب نب دمحأ فيرعلا ةافو دعب هتعموص ءانبل هلامكتساو ةيليبشإ عماج نم ىعادت ام ءانب يف
 شكارم ةبصق ءانب هلامعأ مهأ نمو ةيبرغملا ةرامغ ةليبق ىلإ بستني ثيح ؛ لصألا يبرغم يرامغلا

 نودحوملا ءافلخلا هالوأ يذلا ريبكلا مامتهالا يرامغلا يلع فيرعلا غوبن ىلع دعاس دقو اهروصقو

 . نينائفلاو نفلل مهتياعرو رئامعلا دييشتل

 ةيليبشإ عماج ءانب يف يرامغلا يلع فيرعلا رود ىلإ ةالصلا بحاص نبا خرؤملا راشأ دقو

 ام علصأو ةروكذملا ةعموصلا ءانب ةداعإب رمأ دقو ( ةئامسمخو) نينامثو ةعبرأ ماع يف » : لاقف هتعموصو

 لدعو . اهءانب نصحو اهنقتأو فوجلاو برغلا ةهج ةهجو ؛ قرشلا ةهج نم عماجلا يف تاطالب ةثالثلا يف لتخا

 نم تايسمش فقسملا لخاد يف عضوو ٠ نادكلا رجحلاب هيلاوح حطسو ؛ برغلا ةهج نم جرادألاب عماجلا

 . 40 « دجراخ يفو رجآلاب هحطسو جاجز

 نع فلتخي ناك امبر ءانبلا يف هب اصاخ اًبولسأ يرامغلا يلع فيرعلل نأ حّنضوي قباسلا صنلاو

 فيرعلا نأ قباسلا صنلا راشأ ذإ ةعموصلا ءانب يف ةصاخبو هساب نب دمحأ فيرعلا هعبتا يذلا بولسألا

 نم جتانلا فقثلا نم ففخي يكل كلذو رجحلا نم الدب ةعموصلا ءانب يف رجآلا لخدأ دق يرامغلا

 رظنا ] طوبهلا نم يأ دعقتلا نم اهتمالس ةعموصلل نمضي كلذبو اهتدعاق ىلع ةعموصلا عافترا

 .[5 :مقر ةحوللا

 ”1١١8-١186 ص صو" رملا ءاشابلا رظنا رظانلا ةفيظو نعو (0

 برغملا لود رابخأل اصقتسالا ؛ دلاخ نب دمحأ ا ا ل ل لال

 ضاءآكجا ( م1965 « باتكلا راد ةعبط : ءاضيبلا رادلا ) ءرصانلا دمحم « رصانلا رفعج قيقحت « 20

 : ١515 ص « 14 ددع « بعشلا باتك « اس رظناو ؟١١

 . 1485 ص « قباسلا ردصملا « ةالصلا بحاص نبا (9/8)
 8ك وءاعطم#.(©) ةصانمق (84), 5ءالتللق زن كانك !كهتانصعالامد خينطعو. ظفعمتأم] آه مدعمام لعا ظعقأ !كمصةماعتتمب : رظنا

.9 ,1930 
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 تاءاطعلاو تايلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2 0 0 22 مس مم لم حمم مل ع عام عع مع عمم هه مم م

 رشي مل يذلا "7 « رافصلا ثيللا وبأ ملعملا »وه رخآ فيرع مساب ةيليبشإ عماج ةعموص اندمتو
 : لاقف ةيليبشإ عماج ةعموص ءانب يف هرود انل ددحو عرز يبأ نبا هيلإ راشأ امنيب ةالصلا بحاص نبا هيلإ

 باب ىلع لخدت مل اهنم طسرلا نأ الإ (ردق اهل فرعأ ال , همظعأ نمو نوكي ام حلمأ نم حيفافتلا لمعولا
 اهعنص يذلا ناكو ديدح نم اعبر نوعبرأ هيلع تبكر يذلا دومعلا ةئزو . هلفسأ نم ماخرلا علق ىتح نذؤملا
 ,(40) (ًيهذ رانيد فلأ ةئمب حيفافتلا كلت تهوم . رافصلا ثيللا وبأ ملعملا رانملا ىلعأ يف اهعفرو

 عماج ةعموص ءانب يف هرود رصتقا دق « رافصلا ثيللا ابأ ١ فيرعلا نأ قباسلا صنلا نم حضتيو

 ةعومجم نع ةرابع حيفافتلا هذهو « ةعموصلا ةمق يف بكرت يتلا هيساحنلا حيفافتلا ةعانص ىلع ةيليبشإ

 لفسأل اهربكأ نوكي ثيحب جردتم لكشب اهضعب قوف بكرت ماجحألا ةفلتخم ةيساحنلا تاركلا نم

 كلذ نم لدتسنو اهطسو يف رمي ديدحلا نم دومع ربع هتبثم تاركلا هذه عيمجو ىلعأ ىلإ اهرغصأو
 ناك ثيح ؛ ثيللا وبأ » فيرعلا اهيف لمعي ناك يتلا ةعنصلل وأ هفيظولل مسا وه « رافصلا ١ بقل نأب
 . . نيرافصلا قوس مسا نيساحنلا قوس ىلع قلطي

 ثيللا يبأ ١ و « يرامغلا ىلع ١و « « ةساب نب دمحأ » ةثالثلا ءافرعلا نم ًالك نأب كلذ نم صلخنو
 ةعموصلاو عماجلا ءانب يف ةددحملا هتاماهسإ مهنم لكل ناكو ٠ ىدحرملا رصعلا ءافرع نم « رافصلا
 بكر مث اهنادب يرامغلا يلع فيرعلا ماقأ مث ةعموصلا ساسأ هساب نبا فيرعلا عضو ثيح «ةيليبشإب
 . [1: مقر ةحرللا رظنا] اهحيفافت رافصلا ثيللا وبأ فيرعلا

 ىلع يليبشإلا « حلفأ نب رباج ١ ىعدي صخش ىلإ راشأ دق نيثحابلا ضعب نأ ركذلاب ريدجلا نمو
 رباج » مسا ىلإ ةراشإ يأ دجأ مل ىننأ ةقيقحلاو « 7*2 ةيليبشإ ةبصق عماج ةعموص ءانب يف كراش دق هنأ
 تقولا كاذ يف ةيخيراتلا رداصملا مهأ نم دعي يذلا ةالصلا بحاص نبا باتك يف يليبشإلا « حلفأ نب

 . ةيليبشإ ةعموصو عماج يف تمت يتلا ةيرامعملا لامعألا عيمجل نايع دهاش هنأ بناج ىلإ

 نم ةعومجم انتلصو ثيح « يمالسإلا برغملا يف اهئافرع ىلإ سلدنألا يف دجاسملا ءافرع نمو

 . . كانه ةيمالسإلا ةرامعلا ءارثإ يف لاّعف رودب اومهسأ نيذلا نيئانبلاو ءافرعلا ءامسأ

 عماج ييئانبو يبيرامعل ءامسأ ةيسيسأتلا اهصوصنو اهشوقن تنمضت يتلا ةينيدلا رئامعلا مدقأ نمو

 وهو م4 /ه6 ماعب خرؤم امهمدقأ ناشقن هنم انلصو ثيح ؟؛ مالالا /ه5١١ سنوتب هنوتيزلا

 ةبصق عماج ةعموص ءانب يف رافصلا ثيللا يبأ فيرعلا رود نع انثدحي مل ةالصلا بحاص نبا نأ نم مغرلا ىلع (79)
 حيفافت ءانب يف رافصلا ثيللا وبأ فيرعلا رود ىلإ هيف راشأ عرز يبأ نبأ خرؤملا صن اندجو دق انن الإ « ةيليبشإ

 ا 4 نص . هسفن ردصملا « عرز بأ نبا 063(
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 1232 كا ا رع همم يفد وفن هت ودعاة استطع م سئدنألاو برغملا يف ءانبلا ءافرع

 هللا باوث بلط هللاب نيعتسملا مامإلا هلمعب رمأ امم ١ : أرقي يسيسأت صن نع ةرابع وهو بارحملا

 ءادهش طسقلاب نيمأوق اونوك اونمآ نيذلا اهيأاي نيتئامو نيسمخ ةنس هالوم ريصن دي ىلع هتاضرم ءاغتباو
 , 85) « هللا متف هعنص .هلل

 راثأ دقو « هللا حتف ١ وهو بارحملا ةبق ماقأ يذلا ءاّثبلا مساب ةحضاو ةراشإ قباسلا صنلا يفو

 « حتف » همسا أرق امدعب هبلاقصلا لامعلا نم هربتعا ثيح ءاّنبلا اذه مسا لوح ةلكشم «هيسرام»

 لامع يديأب تدّيش دق ةنوتيزلا عماجب بارحملا ةبق نأب لوقي اًيأر هيسرام ىنبت كلذ يلع ءانبو "7طقف

 ةءارق ىلع اًدانتسا معازملا كلتل هدينفتب يركف دمحأ روتكدلا كلذ ىلع ضرتعا دقو'*؛”نيملسم ريغ

 ىلع يركف دمحأ روتكدلا دّكأ امك « حتف» سيلو « هللا حتف » وهف حيحص ريغ لكشب مسالل هيسرام

 عماجسب بارحملا ةبق نإ لب « طقف دحاو دجسم ءانبب الو ةدحاو ةبق ءانبب قلعتي مل رمألا نأب « ةبقلا ةلاصأ

 يف هلثامم جذامن اهل رهظت ملو اهراكتباب ةيسنوتلا ةرامعلا تدرفنا بابق سمح نم ةدحاو يه ةنوتيزلا

- -(80) 
 ٠ ةقباس تارامع

 تدجو نيئاّتبلا نم ةثالث ءامسأ نمضتي وهف « ةنوتيزلا عماج هب ظفتحي يذلا يناثلا شقنلا امأ
 «يسنوتلا دمحأ» مه ةثالثلا نوؤانبلاو 2 ةلبقلا هلظب عقي دومع جات فنط ىلع ةشوقنم مهؤامسأ

 . 2 صافقلا هللا دبع »و « انئلاربا»و

 اهوزجنأ ىتلا لامعألا ةيعون ديفت ىرخأ ةراشإ يأ دوجو نود ةثالثلا ءامسألا تشقُن دقو

 ةدمعألا نم دومع جات فنط ىلع عقي رخآ شقنب ةثالثلا ةانبلا ءامسأ تطبترا امبر نكلو .دجسملاب

 سومادلاو تابنجملا يف لمعلا ءادتبا ناك » أرقي يسيسأت صن نع ةرابع شقنلاو «رهبلا» ةبقل ةلماحلا

 سمخ نم ىلوألا ىدامج رهش يف كلذ عيمج متو , ةئامثلثو نينامث ةنس نم لوألا عيبر رهش يف ةبقلاو

 . 617((ةئامهلثو) نينامثو

 ددعلا «عبارلا دلجملا . ةيرصملا ةيخيراتلا ةلجملاب هلاقم «سنوت يف عماجلا هئوتيزلا دجسم . ىركف دمحأ (87)
 « رشنلاو ةعابطلل ةيموقلا رادلا : ةرهاقلا) « ريبكلا برغملا : ملاس زيزعلا دبع رظناو ؟ 737 ص ءم6 « يناثلا
 , 1560-275 ص ص 0

 و د ا نا اك د , عم 3 وباسلا - ١ ملاس ةناو ؛ "17 ع ةسفئ عج ١ ذ)
 : 5١ .4١ ص ص . هسفن عجرملا « يركف مه(

 : ةيسنوتلا ةبقلا ءىفطصم ناميلس « سيبز رظنا هيسنوتلا بابقلا نعو « 77 ص . قباسلا -رملا ءيركف 0
 . 948-٠٠١ ص ص (م1561 دادغب ) «ةيبرعلا دالبلا يف راثكلل يناثلا رمتؤملا
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 تاءاطعلاو تالقتلا نم نورق : سلدنألا 0-2-2-2 22-22 ماسح دحام حاس حال حا ع حاس مام م ع م م عع ب

 سمخ اهترامع تقرغتسا يتلا لامعألا هيف تذفن يذلا عقوملاب ةحضاو ةراشإ قباسلا صنلا يفو

 طبر كانه نوكي نأ حجرأ كلذ ىلعو م5 /ه' 805 ماع ىلا م 94٠ /ها١٠8 ماع نم تأدب تاونس

 . قباسلا صنلا اهيلإ راشأ يتلا ةثالثلا عقاوملاو ةثالثلا نيئانبلا ءامسأ نيب

 وهو «يداليملا رشع يناثلا /يرجهلا سداسلا نرقلل عج ري فيرع مسا انلصو رئازجلا يفو

 دقو « رئازجلاب هنيطنسق عماج بارحم ردص يف همسا فشتكا يذلا « يبلاعثلا يلع نب دمحم » فيرعلا

 : أرقيو طيسبلا يفوكلا طخلاب بوتكم يليجست صن نمض يبلاعثلا يلع نب دمحم فيرعلا مسا ءاج

 يلع نب دمحم لمع اذه .اًميلست ملسو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلص ؛ ميحرلا نمحرلا هللا مسبلا

 , 00 « ةئامسمخو نيثالث ةنس يبلاعثلا

 رخآ مسا همسا عم نرقي ملو ةلماكلا ةحاسملا هسفنل ددح دق نانفلا نأ دجن قباسلا صنلا يفو

 لب « لمعلا ةرشابم يف هتيرحو نانفلا ةناكم ىلع لدي رهف ءيش ىلع لد نإ اذهو « ناطلس وأ ريمأل

 5 لامعأ نم هادي هتجرخأ امب هزازتعاو

 مل يتلاو هخرؤملا ةيبرعلا صوصنلا نم نيرخآ نيصن عم هيبروب ديشر ذاتسألا صنلا اذه فشك دقو
 كمل لبق نم اهرشن 0006

 ةيسيسأتلا شوقنلا نم ريثكلاب م07 /ه1 57 سافب نييورقلا عماج ظفتحي ىصقألا برغملا يفو

 دقو « ليوطلا هخيرات لحارم ربع عماجلا اهدهش يتلا ةيرامعملا تافاضإلا نم ديدعلا لجست يتلا

 رثع يذلا شقنلا اعيمج اهمهأ نم ناكو « "17 شوقنلا كلت مظعم نع باقنلا يزاتلا يداهلا دبع فشك

 يزاتلا ماق دقو دجسملا يف لجسم يباتك شقن مدقأ هرابتعاب ةكيمسلا ىصحلا تاقبط تحت هيلع

 (10) ةيراثآو ةيخيرات ةيمهأ نم شقنلا هيلإ ىمري ام ليلحتو ةساردب

 شوقنلا بلغأو « نيئاثبو ءافرعل ءامسأ نم هتنمضت ام هيليجستلا شوقنلا كلت نم ذخأن مويلاو

 نركت نأ نودب 2 ةرشابم ءافرعلا ءامسأ اهمظعم لجستو 2 ةيسيسأت صوصن ىه دجسملاب ةدوجوملا

 ص (ماؤمك 2 ةينطولا ةسسؤملا : رئازجلا) 3 يطسولا روصعلا يف ةيسلدنألا ةيبرغملا هنذئملا 3 ةيرق نب حام م7

 ٠ 43 ص 2 0 و م 40

 '[عموقدع (11 .) : ةههم5ونانعع خآر 0ةعدمان] زلال ى عم, ائطرقتتع ©. 1ك معز عار ©ويتق, 1968, طط 78 - 79 . :  رظنا (89)

 ؛(م191/9  ةيبرعلا ةمظنملا : ةرهاقلا) , ةيمالسإلا راثآلا ةمدخ يف نييورقلاب ةشوقنملا فورحلا ؛ و
 ؟7

 .3ا/ل٠١ ص . هسفن عجرملا ؛ يراثا 2
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 يسال هايم ماع وحي راو خ3 امام ق7 وضل اسوا مرج بلا ع سل خجلا سئدنألاو برسغملا يف ءانبلا ءافرع

 بارحملا ههجاو ردصب دجوي يذلا شقنلا « ةخرؤملا صوصنلا كلت مدقأ نمو « ىرخأ ءامسأب ةنورقم

 . [ : مقر ةحوللا رظنا] م117١ /ها١ يف خرؤملاو « دمحم نب هللادبع» مساب

 دقو غيرفتلا هقيرطب صجلا يف ذفنم يبرغملا خسنلا طخلاب ةبوتكم روطس عبرأ نع ةرابع صنلاو

 نب هللا دبع لمع » :أرقيو ةغرفملا ةيسمشلا ةئيه ذختا لكشلا يسدنه نيوكت لخاد همسا نانفلا لغش

 رظنا] « ةئام سمخو نيئالثو ىدحإ ةنس مظعملا ناضمر رهش يف هنوع نسحو هللا دمحب لمك .. دمحم

 .[ا/ : مقر ةحوللا

 رصعلا ءافرع نم « دمحم نب هللا دبع ١ نوكي قباسلا صنلا يف روكذملا خيراتلا ىلإ اًدانتساو

 . نيفشات نب فسوي نب يلع مكح ةرتف يف هصاخبو يطبارملا

 ؛ مسالا اذه هلغشي يذلا عضوملاو نانفلا مسا ىلع يوتحي يذلا يفرخزلا نيوكتلا لالخ نمو

 ةيلمع لالخ نم كلذ حضتيو صجلا ىلع نيشاقنلا نم « دمحم نب هللا دبع » نوكي نأ حجرأ يننإف

 ةباتك يف نانفلا ةبغر بناج ىلإ « هب طيحي يذلا ينفلا راطإلاو يفرخزلا نيوكتلا لخاد مسالا غيرفت

 . [ : مقر ةحوللا رظنا ] هزجنأ يذلا عضوملا ىلع همسا

 ةيسيسأتلا صوصنلا كلذ ىلع تّلد دقو « دمحم نب ميهاربإ ١ ىعدي يناثلاو «جرفم نب هملس » ىعدي

 . 17 مويلا ىلإ عماجلا امهب ظفتحي لازام يتلا

 يذلا يباتكلا شقنلا ىلإ ادانتسا ةلبقلا ةلظب يتلا ةبقلا لمع « جرفم نب ةملس 9 ءاّنبلا ىلإ بسنيو
 هذه عنص , دمحم ىلع هللا ىلصو . ميحرلا نمحرلا هللا مسب » : أرقيو ةبقلا عبرمل يولعلا عيبرتلا جوتي

 . [8 : مقر ةحوللا رظنا] ؟جرفم نب ةملس ةبقلا

 هنرقي نأ نود « همسا ليجستل ةلماكلا ةحاسملا رايتخنا يف ةيرح ءانبلل نأ حّضوي قباسلا صنلاو
 عقوي مل « جرفم نب ةملس ٠ ءاّئبلا نأ نم مغرلا ىلعو « اهفارشإ تحت لمعي ناك هنأب ئبنت ىرخأ ءامسأب
 شوقنلا ضعب ىلع كلذ خيرات يف تدمتعا دق يننإف كلذ عمو « ةبقلا لمع نم غارفلا وأ ءدبلا خيرات

 ةحوللا رظنا] 2" عماجلاب ةيطبارملا لامعألا ىلإ تراشأ يتلا ةيخيراتلا رداصملاو ةيليجستلا

 .(4 : مقر

 1هرجمموع 02 .. ©16,2.78. : رظنا (ة1)

 ةلجمب ةروشنم هلاقم « نيطبارملا رصع يف ىصقألا برغملا يف ةصئرقملا بابقلا « يوالحكلا دمحم دمحم (9؟)
 1 . 8-1 ص ص ؛ م1997 هنسل رياني ددع « لبقتسملاو خيراتلا
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 تاءاطعلاو تابيلقتلا نم ثورق . سلدنألا نايك م تاو وس جياد عا د من فاو د مانع و ةرك كوع هل ساشا د هه ق

 ةلبقلا ةلظب ةبقلا عبرم ةياهن يف عقي وهف « دمحم نب ميهاربإ» ءاَّنبلا مسا مضي يذلا يناثلا شقنلا امأ

 . 279 «ةمحرلاب اعد نم هللا محر دمحم نب ميهاربإ لمع » :أرقيو بارحملا بولسأ يف

 رايتخا يف مهتيرح ىدم حضويو نيطبارملا رصع يف نييرامعملا ةناكم ىلع دّكؤي قباسلا صنلاو

 ةيليجست شوقن يف رهظي مل بولسألا اذهو « ةيئاعد ةرابعب اًنورقم مهئامسأ ليجستل ةلماكلا ةحاسملا

 . يداليملا رشع يناثلا /يرجهلا سداسلا نرقلا لبق طقف ءانبلا وأ فيرعلا مسا مضت

 بيقنتلا لامعأ تفشك ثيح م97١1 /ه١59 طابرلاب ناسح عماج ىلإ سافب نييورقلا عماج نمو

 روثعلاب ناسح عماج عقوم يف م1414 ماع يف '؟؛7 هتجوز عم كارتشالاب « 21ان1362) » اهارجأ يتلا

 يئادب بولسأب هتوحنم ةيبرع ءامسأ نع ةرابع « ةيباتك شوقن اهيلع ةدمعألاو ناجيتلا نم ةعومجم ىلع

 («دمحمالو « يلع » مسا اهيلع رثع يتلا ءامسألا نيب نمو ةيبرعلا ةغللاب اهباحصأ ماملإ مدع ىلع لدت

 هفورح ةيقب نم لدتسي يذلا « م » فرح بناج ىلإ «رسيم » حصالاو «رسم »و «عماج»و

 لخاد يف ؛ 2زءاناة68/ ) رثع امك ٠١[ : مقر لكشلا رظنا] « روصنم ١ ىعدي صخشل مسا هنأ هطوشقملا

 دقو « 2" ةيئاوشعلاب مستتو ةمظننم ريغ هقيرطب ةبوتكم اهنكلو « ءامسألا هذه لثم ىلع ةعموصلا

 « عماجلا ءانب ةيلمع يف اوكراش نيذلا نيث رئاَنبْلا ةعومجمب ةصاخ ءامسألا هذه «81ءان1ة68إ» ذاتسألا ربتعا

 ىري ثيح «عماج » مسال ةبسنلاب هعم فلتخا هنكلو كلذ يف « 1ءان12312إ/» عم «021116» قفتا دقو

 دصقب رجاحملا يف تحنت تناك يتلا ةدمعألا ىلع شقنت تناك تاملكلا هذه لثم نأب «0هنلا«»

 . "7 عماجلا ءانب يف اهلامتكا دعب اهمادختسا

 هيف درو يليجست صن دجو دقف ؛ يداليملا رشع ثلاثلا / يرجهلا عباسلا نرقلا يفو سنوت يف امأ

 سنوت هئيدمب يصفحلا ةبصقلا عماج ةعموص ىلعأب دوجوملا شقنلا وهو . فيرعلا مسا ةرم لوأل

 خسنلا طخلاب رجحلا يف ةروفحم روطس ةعبرأ نع ةرابع شقنلاو م1175 /ه"٠ ماع خرؤملاو

 . ١[ : مقر ةحوللا رظنا] «يبرغملا

 ”[عسوموع ؛ هم - تأ . مم 79 - 0

 101 ءان1ةئمزل, 15 84هءعانعع لع [1جددوم, هتف, 1914 7 ملاح

 ةطتقم مهر 27-32 00(

 ةدمعأ يف ةتوحنم اهيلع رثع ىتلا ءامسألا ةعومجم ىلع اذانتسا « »لةداهمدرب» ثحابلا يأر عم ( ©ةذا1ء» ذاتسالا قفتا 55(

 تال , ةلماع داس ]عم 1هددتللمد طومان كنمعم لفقد لعم كاصمم لع ا11هدعابعع لع 5م رظنا « سنوتب ناوريقلا عماج
 ةان هنمزو لع 5ءماعمطر ع 1953. ط2 14-5
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 كادر تن دن درواو عاود مور مام اح هدام ند ننس طبت سمع ولد داننعتا سلدنألاو برغملا يف ءانيلا ءافرع

 . «يف رظانلا ناك ١ : لوألا رطسلا

 . «مهدبع اهئانب» : يناثلا رطسلا

 . ؟مساق نب دمحم نب يلع :١ ثلاثلا رطسلا

 . ١[ :مقر ةحوللا رظنا] « هل هللا رفغ ءانبلا فيرع ١ : عبارلا رطسلا

 رظنلاو طقف ةعموصلا ءانبب فلكم ناك « مساق نب دمحم نب يلع » فيرعلا نأب قباسلا صنلا ديفيو

 صصختلا ىلع لدي اذهو « يناثلاو لوألا نيرطسلا يف تدرو يتلا ةرابعلل اًقفو كلذو ؛ اهترامع يف

 صنلا اهيلإ راشأ يتلا فئاظولا ةعومجم بناج ىلإ تقولا كلذ يئاّنبو ءافرع زيمي ناك يذلا ينهملا

 , 390 ءانبلا فيرعو ءانبلا ىلع ةراظنلا ةفيظو اهنم « قباسلا

 رصع ءافرع نم « يرصملا نمحرلادبع وبأ ١ ىعدي رخآ فيرع مسا انلصو اًضيأ سنوت نمو
 يف اهب ماق يتلا ميمرتلا لامعأ ىلإ ريشي امهلوأ نييسيسأت نيشقن ىلع ًالجسم همسا دجو « نييصفحلا

 يف دجوي يناثلا شقنلاو « يصفحلا رصعلا يف ىيحي ايركز يبأ ةفيلخلا نم رمأب سورع نبا يديس ةيواز

 نمحرلا دبع وبأ» فيرعلا اهب ماق يتلا ميمرتلا لامعأ اضيأ لجسي شقنلاو « يعالكلا ديس ةيواز ةهجاو

 ل0 علا

 هتعد يتلا بابسألا فرعن مل اننكلو يرصم لصأ نم نمروكذملا فيرعلا نأ ركذلاب ريدجلا نمو
 نييصفحلا رصع ءافرع نم ناك هنأب ديفت تامولعم نم انيلإ لصو ام لك نكلو ٠ سنوت ىلإ رفسلا ىلإ

 2146( تأ :
 5 «راوزملاب » بقل دقو سنوتب

 ءانب هيلإ بسني يذلا "٠ مناغ نب » فيرعلا مسا انلصو يكرتلا رصعلا يف اًضيأ سنوت نمو

جلا مساب اًضيأ فرعي يذلاو كرتلا قوسب عقاولا ياد فسوي عماج
 (١١1"هسسؤم ىلإ هبسن يفسويلا عما

 . هيلإ تبسن ىرخأ الامعأ وأ ةصاخ ةمجرت هل دجأ ملف « مئاغ نب » فيرعلا امأ

 8 ١6١ ص ء« قباسلا عجرملا ٠ ىليالودلا و

 . ١575 ص .ةهسفئ حرملا ء ىليالودلا (4)

 : 59 ص ١ قباسلا عجرملا ءسيبز(١٠٠)

 )٠١١( ص «قباسلا ردصملا « رانيد ىبأ نبا :رظنا .هسردم هنذأب ىنبو ياد فسوي لبق نم عماجلا اذه ديش ٠١5
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا ندا حدس لاو هلو طق ل دا تاك ب دنا بارا اقاوم مك هاد حم او هفاو عج هع ع

 : (طالبلا لامعأ) نوحصلا شرف لامعأ ءافرع

 اهتايضرأ ديهمتو رجآلاو طالبلاب دجاسملا نوحص شرف يف نيصصختملا برغملا ءافرع نمو

 نب رخس فيرعلا  ءاملا اهتايضرأ يف ( فقت يأ) دعقتت ال ىتح . دحاو بوسنمو ىوتسم ىلع اهنزوو
 نم هنأب فصو دقو ؛ يداليملا رشع يناثلا / « يرجهلا سداسلا نرقلا ءافرع نم وهو « يئائبلا دوعسم

 نحص ةيضرأل ه هليهمت « هلامعأ مهأ نمو ا 57 هدقتملا فيرعلا هنأيو ةراجنلاو ءانبلاب سانلا فرعأ

 رامعإ « دوعسم نب رخس » فيرعلا كراش دقو « رجآلاب هضرأ شرفو . ساف ةنيدمب نييورقلا عماج

 يذلا « ينالوخلا دمحم نب دمحأ نب دمحم » فيرعلا وه رخآ اًيبرغم اًفيرع « نييورقلا عماج نحص
 يف دعقتت ال ىتح دحاو بوسنم ىلع اهلعجو نوحصلا تايضرأ نزو يف ةريبك ةربخ هيدل تناك

 دمحم نب دمحأ نب دمحم فيرعلا ةرفحف » : ةلوقب كلذ ىلإ عرز يبأ نبا راشأ دقو « ءاملا اهتايضرأ

 هلفسأ يف تردحنا ءام هالعأ بص نإ هنأو ةردق الو اًئيصحت هيف ىقبي الأ هسفن ىلع طرتشاو ؛ ينالوخلا

 . ١١77 «هلادتعا ةدشل ءيش اهنم صقني ال ةعومجم

 ريخ ىلع اهزاجنإ ىلع يدحتلاو مهتعنص يف ءافرعلا نّدكمت نيبت ةحضاو ةراشإ قباسلا صنلا يفو

 ىلع قفنأ دق ينالوخلا دمحأ نب دمحم فيرعلا نأ ركذلاب ريدجلا نمو ءانبلا لامعأ يف عورشلا لبق هجو

 رامعإ زاجنإ لجأ نم هكالمأ ضعب عاب نأ دعب « صاخلا هلام نم نييورقلا عماج نحص ءانب ةداعإ

 نع ةثوروم الوصأ رايدلا نم ةعبرأ عاب هللا همحر ناكو ١ : هلوقب كلذ ىلإ عرز يبأ نبا راشأ دقو ,نحصلا

 رخيصو . وه هدبو هلامس روكذملا فيرعلا هانبف . ريجلا عنصو '١' 7 طماجبلا هبش رجآ اهنمثأب عنصف ؛ هئابآ
 )١6(

 : «روكذملا دوعسم نبا

 اًضيأو . كاذنيح برغملا ءافرع هب معني ناك يذلا يداملا ىوتسملا حضتي قباسلا صنلا ءارقتسابو

 همجح حضتي دحاو لمع مامتإ يف مهتكراشمو « ينالوخلا فيرعلل دوعسم نب رخص فيرعلا هرصاعم
 ؛ةرجآ فلأ نيعبرأو ةعبرأ هشرفل رجآلا نم هلخد ام ةلمج ناكو ” : هيف لاق عرز يبأ نبال رخآ صن لالخ نم

 اتئم فص لك يفو . ًافص نورشع فوجلا ىلإ ةليقلا نم دحاولا سوقلا يف اسوق رشع دحأ نحصلا لوط نأل
 عمجيف ةرجآ فالآ ةينامث هيف ةرئاد درط لوحو ؛ ةرجآ فلأ نيعبرأو عبرأ اسوق رشع دحأ يف لمحتيف ةرجآ

 ةنس ريبكلا بابلا ءانبو نحصلا شرف ناكو ؛ بير الو كش نود ةرجآ فلأ نوسمخو نانثا هلك عيمجلا يف
 0 '1)( ةئمسمخو نيرشعو تس

 ١1١" ص « راسلا ردصملا ءعر ز ىبأ نبا ( ٠ فز

 . 51 ص (:(م1951١/  ةيكلملا ةعبطملا : : طابرلا) ٠ ساق ةئيدم ءانب يف سألا 0 ا يلع ٠( رف

 . رافسالا يف ةبراغملا هب دوزتي ركسملا زبخلا نم ةقيقر 1 10

 . 0153-17 ص ص . قب ردصملا ؛ يئانز ا(6١١)

 . 5١ ص « قباسلا ردصملا « عرز ىبأ نبا (30)
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 ةيدابإ دج وو ود ماا كمان د نط يرتم ةارخ 232332 و ف سلدنألاو برغملا يف ءانبلا ءافرع

 : روصتلاو ندملا ءانب ءافرع

 نم نيشاقنلاو نيئانبلا ءافرع نم ديدعلا دانس ةةيرافلا زذاضلاو لستم ىرعلا"نل تظفح

 سلدنألا ندم ضعب زيمتتو سلدنألاو برغملاب روصقلاو ندملا ءانب يف اومهاس نيمخرمو نيصاصج

 ميرو 1 7!ررلا ةنيدم انه اهننابم: نع ةكرقم عانصلاو ءافرعلا نم ديدعلا ءامسأب اهظافتحاب

 '4'١( ةيليبشإ روصق ءانب يف اوكراش ءافرعل ءامسأ نم ةيخيراتلا رداصملا هيلإ تراشأ ام بناج ىلإ م"

 ءامشال ةيلحت اسرق اهنا تنمضت يتلا ةيسلدنألا ندملا مدقأ نمو ىرخألا ةيسلدنألا ندملا ضعبو

 . عانصلا

 : ءارهزلا ةنيدم

 « ةينفلاو ةيرامعملا اهزونكب نوخرؤملا ىّنْعَت يتلا ةيسلدنألا ندملا رثكأ نم ةنيدملا هذه دعت ثيح

 ماع يف رصانلا نمحرلا دبع ةفيلخلل اديدج اًيفالخ رقم نوكت نأ لجأ نم ءارهزلا ةنيدم تديش دقف

 ةيخيراتلا رداصملا تراشأ دقو 2 نييفرحلاو عانصلاو ءافرعلا رهمأ اهل دشح كلذلو 2 م5 مها

 . ةنيدملا ءانب يف اوكراش نيذلا لاّمعلاو عاّنصلل ةريبكلا دادعألا ىلإ

 ءانب دنع رصانلا ةفيلخلا اهدشح يتلا دادعألا لوح يرّقملا هركذ ام رداصملا كلت مهأ نيب نمو

 يف لمعي ناك هنأو 2 ةفرح بحاصو راجنو شاّقنو ءاّنب نيب ام لماع فلألا تزواجت ىتلاو ءارهزلا

 . © ©عانصلا 55

 تكراش يتلا دادعألا يقاب مجح نوكي نذإ اذامف ةنيدملا عماج يف لمعت ةقباسلا دادعألا تناك اذإف

 ؟ خلإ . .. قحالمو ٠ سلاجمو « تاعاقو , روصق نم ىرخألا اهقفارم ءانب يف

 نييفرحلا نم ةلئاه ادادعأ تبعوتسا دق ءارهزلا ةنيدم نوكت نأ دعبتسملا ريغ نم نإ ةقيقحلا يفو

 ام بناج ىلإ ؛١١2) ةنيدملاب بيقنتلا لامعأ اهنع تفشك يتلا ةيسيسأتلا شوقنلا دّكؤت ثيح ؛ عاّنصلاو

 ةعمم , للم عمعم : 1مععقمعاممعو لع تبطل عتمم ةد !8لدلتممأ هل مطبق هم 1944 .ةلن ةملقطتو 1945 , 22 154 -رظنا )١1١19(
<. 159 

 صالح قباسلا ردصملا « يرقملا رظناو ؛158- 559/ص ص٠ قباسلا ردصملا « ةالصلا بحاص نبا(١٠)
 2/1811101+ . 02 . 11.55 132 - 133. رظناو ؟ ١5 ص . قباسلا ردصملا ؛ عرز يبأ نب باو ؛؟ 37

 . 60514 ص ١جع قباسلا ردصملا ء يرقملا ( 4 ٠١

 8ك قصانعأب هرم. كار مم. 154 - 159 . 11

 . 57-47 ص ص ؛« قباسلا عجرملا ؛ ءالجن رظناو

5 





 تابع كي اقرب مكاو ظنا امم جمل نيس دم اولا اكمل اواو ا ا سئادنألاو برسغملا يف ءانبلا ءاقرع

 ماوعأ نيب ةخرؤم خيراوت لمحي اهضعب رصانلا نمحرلا دبع ةفيلخلا مسا لجست ةيباتك شوقن ةعومجم

 دومع ةدعاق ىلع ذفنملا يباثتكلا شقنلا « شوقنلا هذه نيب نمو .. م0540 /ه50-5"1

 امم . هللا هاقبأ نينمؤملا ريمأ نمحرلا دبع هللا دبعل هللا نم ةكرب ؛ هللا مسب ١ : أرقيو ةيقرشلا هكئابلاب

 . [؟ : مقر لكشلا رظنا] ''*7«ةئام ثلثو نيعبرأو نينثا ةنس هالومو هاتف فينش يدي ىلع لمع

 ثلثو نيعبرأو ثلث ةنس هاتف فينش يدي ىلع لمع امم هللا هزعأ نينمؤملا ريمأ نمحرلا دبع هللا دبعل هللا

 لكشلا رظنا] 6 ... ومحم نب ديعسو .. نب بلاغو قيشرو رمحألا ديعسو دعس نب دمحم لمع ةئام

 .[ 7 :مقر

 هللا مسب :  أرقي م1014 /هاا“٠ ماعب خرؤم يبرغلا علضلا يف ةماعد ىلع عقي ثلاث شقن كائهو

 عيقوت عم « ءانبلا لامعأ ىلع فرشملا فينش هاتف مساو رصانلا نمحرلا دبع ةفيلخلا مسا مث هللا نم ةكرب

 . [4 : مقر لكشلا رظنا] ١ «نينمؤملا ريمأ ديبع ,رصنو ردب امه نيشاقنلا نم نينثا

 0118 «(ه)ط » و ؛ حلفأ ١ و « حتف ١ مه نيئانبلا نم ةثالث عيقوت دجوي صنلا نم يلفسلا مسقلا يفو
 . [0 : مقر لكشلا رظنا]

 : أرقي لامعلا دحأ مسا مضي دومع جات ىلع لجسم شقن « سلجملاب ةيليجستلا شوقنلا رخآو

 ,3117(هدبع رفظم لمع

 : يقرشلا حانجلاو ماخرلا رادب ةيباتكلا شوقنلا : اَيناث

 شوقنلا كلت تذفن دقو ددج عانص ءامسأ مضت شوقن ةدع يقرشلا حانجلاو ماخرلا راد نم انتلصو
 شرقنلا مظعمو ةدمعألا ناجيت ىلع تلجس شوقنلا كلت ضعبو يفوكلا طخلاب هيصجلا تارازإلا ىلع

 )١١6( ص. قباسلا برملا « ءالجن ١66

 كلذك « ةفيلخلل هيعدأ ىلع لمتشت هنأب « زيرافألا ىلع ةفيلخلا سلجمب ةعقاولا شوقنلا ةعومجم انل تفشك
 | لمحت دومعل ةدعاق دجوي امك « اريخأ تفشتكا هريغص تاداضع ثالث ناجيت ىلع هيعدألا هذه لثم دجوت
 أهنأب ةفيلخلا سلجم يف اهيلع رثع يتلأ شوقنلا لك زاتمتو ء رفطق مسا لمحي ىثئروك جاتو دعس شاقنلا

 1 ١55 ص . قباسلا عجرملا ؛ ونيروم رظنا ء (م10535-م9607) (ه1 40 ؟ ) تاولسب ةخرؤم 1

 )١١1( ص . قباسلا عجرملا ؛ ءالجن ١6١5 .
 ”٠١ ٠ ص « قباسلا عجرملا ءونيروم(4١١)

 : ١67 ص . قباسلا عجرملا ( ءالجن( 0)
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 0 ا ااا 1 ا

 يتلا عاّنِصلا ءامسأ نمو « رصانلا نمحرلا دبع ةفيلخلا دهع يف يأ م1607 /ه7 44 ماع يف ةخرؤم

 لمع امم 3 عقوم ديعس مسا شوقنلا هذه ىلع انتاصو
 ''"١'. « ديعس يدي ىلع

 ةنيدمب عاّنصلاو ءافرعلا ءامسأ هنمضتملا ةيليجستلا شوقنلا ةعومجمل قباسلا ضرعلا لالخ نمو

 يتآلا حضتي ءاره : ىتآلا حضتي ءارهزلا

 نمحرلا دبع ةفيلخلا ىلومو ىتف هرابتعا ىلع «فينش » مسا ةقباسلا شوقنلا مظعم يف انلصو

 هنوك ىلع « رصانلا نمحرلا دبع ةفيلخلا دهع يف اذه « فينش » لمع ةعيبط ددحت نأ نكميو رصانلا

 ناك هنكلو هنيعم ةفرحل ًالوازم وأ « اًسدنهم وأ افيرع سيل نكلو ءانبلا ىلع ًرظان وأ نايئبلا بحاص

 شرقنلا ضعب نمض همسا ددرتو قبس ثيح ؛ رصانلا نمحرلا دبع رئامع ىلع ماعلا فرشملا ةباثمب

 ا 0000 0 َ 500000 ١ 171١( ع ١
 ةيليبشإب ءارفسلا ةعاق نم لوقنم دومع جاتب نيلرب فحتم ظفتحي امك «'''' هبطرق عماجب ةيليجستلا

 خيراتلا كلذ لنم هلمع سرامي ناك هنأ ينعي اذهو 21١17 موال» مها" ماع خيراتو « فينش » مسا هيلع

 الك مضت يتلاو ةقباسلا ةيليجستلا شرقنلا لالخ نم انتلصو يتلا نيشاقنلاو عاّنصلا ءامسأ ةعومجم امأ

 ((ه) ط١ و (رصن »و «ردب »و «هلبع قيشر 7 و « رمحألا ليعس » « « دعس نب لمحم) (هذبع دعس ) نم

 ضعب ىلع اهركذ ددرت نأو قبس ءامسأ اًبيرقت اهعيمجف « « ديعس 0 و «حلفأ ١ و « حتف » ««هدبع رفظم »و

 رصع نم اعيمج ءالؤه نأ دكؤي اذهو ؛ قيشرو رصنو حتفو « ردب لثم ةبطرق عماجب ةيليجستلا شوقنلا

 301777 طانلا نمسح لا دع ةقيلخلا

 يف شقنلاو ءانبلا يه ةيسيئر فرح ثالث ىلع رصتقت اهنأ حجرألا نمف مهنم لك ةفرح عون نع امأ

 عيقوت عقوم نيب طبرلا ىلع اًيسايق فرحلا كلت عاونأ ىلع فرعتلا نكمأ دقو « ماخرلا ىلع وأ صجلا

 لاثمو « عيقوتلا عقوم نم ةبيرقلا ةحاسملا لغشي يذلا يرامعملا رصنعلا وأ ةينفلا ةداملا ةيعونو عاّنصلا

 فرعتلا هلالخ نم عاّنصلا ةفرح عون ددحي نأب ليفك « بارحملا ردص ىلع عاّنصلا عيقوت نأ كلذ ىلع

 نم عاتضلا ةوكي كوسف نصحلا نم تناك اذإف بارحملا ردص لغشت يتلا ةينفلا ةداملا عون ىلع

رلا ىلع نيشاقنلا نم عناصلا نوكي فوسف ماخرلا نم ةينفلا ةداملا تناك نإو صجلا يف نيشاقنلا
 5 ماخ

 : ١٠515 ص « قباسلا عجرملا «ءالجن(١1)

 . ١68 ص ١ قباسلا عجرملا ءءالجن(51١)

 1 ١68 ص ١ قباسلا عجرملا (ءالجت(١؟؟)

 *٠١. ص . قباسلا عجرملا , ونيروم ١١0(
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 1 لا ارد د كودك داد يوم وكت 331 2434 م نا جلو ف ل ظن سئدنألاو برغكملا يف ءانبلا ءاقرع

 ةنيدمب ةيليجستلا شوقنلا يف مهؤامسأ تدرو نمم لك ةفرح ىلع فرعتلا نكمي كلذ ءوض ىلعو

 يتلا ءامسألا نيب نم اذه « حتف 0 نأب املع « 1١47 يثنروك دومع جات ىلع اًدفنم مخرملاب اًنورقم ءارهزلا

 . [0 : مقر لكشلا رظنا] *"2١ ةبطرق عماجب ةدمعألا دحأ دعاوق ىلع ذفنم همساب شقن اهل دجوي

 مهتعنص ديدحت نكمأ دقف ؛« ريِشر ١و « قراط ١و « رصن ١ و « ردب » عاّنصلا ءامسأل ةبسنلاب امأ

 يليجستلا شقنلا ىلع كلذكو ءارهزلا ةئيدمب مهؤامسأ اهيلع تدجو يتلا عضاوملا ةيعون ىلع ادانتسا

 نم اوناك مهنأب م4157 /ه04 ماع خرؤملاو ١١7 ةبطرق عماج بارحم يف مهءامسأ نمضت يذلا

 .[7 : مقر لكش رظنا] صجلاو ماخرلا ىلع نيشاقنلا

 نيئائبلا نم اوناك مهنأ حجرملا نمف «(ه) «ط١و «حلفأ »و « هدبع دعس » عانصلا ءامسأل ةبسنلابو

 . [؟ : مقر ةحوللا رظنا] ءارهزلا ةنيدم يف مهؤامسأ اهيف تشقن يتلا عضاوملا ةيعون ىلع اًدانتسا

 هيف شقن يذلا عضوملا ةيعون ىلع اًدانتسا صجلا ىلع شاقن ناك امبر « ديعس » عناصلا اريخأو

 . ةنيدملاب همسا

 : .ةيلبيشإو قراط لبجي نيدحوملا روصق
 ةفيلخلا رمأ ثيح « امهروصع ىهزأ نيدحوملا رصع يف ةيليبشإو قراط لبج اتنيدم تشاع

 , 2" سلدنألا رب ىلإ يبرغملا لحاسلا نم مهروبع دنع هدونجلو هل لزنمو

 امدعب يبهذلا اهرصع نيدحوملا مكح لظ يف تشاع دق ىرخألا يه تناكف ةيليبشإ ةنيدم امأ

 . ةيندملاو ةينيدلا مهرئامع مظعأ اهيف اودّيشو « ١47" سلدنألا يف مهكولمل ةمصاع اهوذختا

 ديلاقتلا ىلع مئاق عنصم دوجو ىلإ عانصلا ءامسأل ةيليجست شوقن اهيلع ةدمعأ ناجيت دوجو وئيروم برأ (7١1؟:)

 . 15 ص . قباسلا عجرملا « ونيروم رظنا « لامعألا هده يلم تي ؛ ةيلحملا أ

 )١1١6( ص «ء قب اعجرملا ء ءالجن 1١68 .

 )١11( 7ص ص « قباسلا عجرملا ءونيروم ١60-5١١ . 7

 روسب اهنصحو ىربك ةنيدم اهيلع أشنأف ؛ قراط لبج ةقطنم نمؤي نأ ىلع يدحوملا نمؤملا دبع ةفيلخلا صرح )١170(
 لجس دقو « ىرغص ةئيدم ضاقنأ ىلع تديش دق قراط لبجب تديش ىتلا ةيدحوملا ةئيدملا نإ : لاقيو ريبك
 كولم رابخأ راصتخما ىف برغملا نآييلا « ىراذع نبا رظنا. ريغص جربو ةميدقلا ةئيدملا راوسأل هتيؤر ةطوطب نبا
 ص ص م1 .«ناوطت سيداميرك ناوطت هدنارم سيوه ىسوريبمأ رشن « ثلاثلا مسقلا .برغملاو سلدت ا

 ةيشوملا للحلا . لوهجم فلؤم : رظناو ؟ ١40 ص .5جع قباسلا ردصملا « ىرصانلا : رظناو ؛ 7

 « ثيدحلا داشرلا راد : ءاضيبلا رادلا) , همامز رداقلا دبعو راكز ليهس . د قيقحت ٠ ةيشكارملا رابخألا ركذ يف
 . ١00 ص .(م م8

 )١١( ص . قباسلا ردصملا « ةالصلا بحاص نبا 555 :
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 تاءاطغلاو تايلقتلا نم.نورق : سلدلألا تدان ل.ل دال نحلل ا ل اع لام ع عم تا ماعم نا ا اااي تاما

 ءانب يف اوكراش نيذلا عاّنصلاو ءافرعلا ءامسأ لجست يتلا ةيليجستلا شوقنلا ةردن نم مغرلا ىلعو

 ءافرعلا ءالؤه ءامسأ لوح « ةيخيراتلا رداصملا يف صوصن نم ائلصو ام نأ الإ كانه نيدحوملا روصق

 . ةيليجستلا شوقنلا يف مهئامسأ نم هاندقتفا امع اريثك انضوع دق « عانصلاو

 روصق ءانب يف اوكراش نيذلا ءافرعلا ءامسأ رصح يف تدمتعا دق يننأ ركذلاب ريدجلا نمو

 تزاتما كلذلو ةرتفلا كلتل اًرصاعم هتفصب ةالصلا بحاص نبا هركذام ىلع سلدنألا يف نيدحوملا

 . "١ ؟'ةدهاشملا ةلالدب ةقئوم اهنأب نيدحوملا رصع نع هتانودم عيمج

 لبج ةيدحوملا ةئنيدملا ءاثب ىف اومهاس نيذلا ءافرعلا نم ةالصلا بحاص نبا هركذام نيب نمو

 تاشنملا ءاقرع نع ثيدحلا ىف هيلإ ةراشإلا تقيس يذلا ىقلملا شيعي جاحلا فيرعلا «قراط

 ءانبلا ءافرع نم ريبك عمج عم ةيليبشإ نم مدقتسا يذلا « هساب نب دمحأ فيرعلا كلذكو "١ '”ةيئاملا

 , 117 ةفلتخملا فرحلا باحصأ نم مهريغو

 عيمج رفنتسي نأ .... ميركلا باتكلا يف هرمأو ١ : هلوقب كلذ ىلإ ةالصلا بحاص نبا راشأ دقو

 .. نيدحوملا رظن تحت يتلا سلدنألا دالب عيمج نم ءافرعلاو نيراجنلاو نيرايجلاو نيئانبلا نم ةلعفلا
 ,مهلثاميو لاجرلا نم مهنواعي نم وأ مهلكاشي نمو نيئانبلا عيمجب هساب نب دمحأ فيرعلا ةيليبشإ نم ىشمو

 .""'!« هيلع عيمجلا عقو يذلا عضوملا يف ءانبلا اوأدتباو هيف اولزنو

 نأب ةالصلا بحاص نبا انربخيف ةيليبشإ ةنئيدم يف نودحوملا اهدّيش يتلا ةريحبلا روصق نع امأ
 هانب اريبك اروس اهلوح ديش هنأو « ريسلاو قنروخلا روصق رارغ ىلع اهانتبا دق هساب نب دمحأ فيرعلا

 .""""اهتيامحل كلذو « تاهج عبرأ نم اهب طيحي روسلا لعج دقو « ىصحلاو لمرلاو رايجلاب

 قالا "5* لطكلا قزر سس تفرع ةزريضتلا رونق انيك نف لسان لمعلا هتيرقلا هز قو

 ىلع عقت تناك اهنأب ةالصلا بحاص نبا اهددح ةيدحوملا روصقلا نم ةديدج ةعومجم ءانب ىلع فرشأ

 ظفح يبأ خيشلل روصقلا كلت ىنتبا دق ملعملا نب دمحم فيرعلا ناكو لحكلا باب جراخ ةيليبشإ يداو

 : ثحبلان م١١ 2 ٠١ ص ص رظنا()

 : ثحبيلا نم ١8 «١4 ص ص رظنا 11

 . 47-518 ص ص 3 قباسلا ردصملا 2 ةالصلا بحاص نبا 0

 : 607 ص 2 هسفن ردصملا 2 ةالصلا بحاص نبا 17
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سلئدنألاو برغمل ايف ءانبلا ءافرع
 0 ا ا و ار عل ع لو موو واع دع ا هدا كم ندي د تم يام 

ايتخا يف قفوي مل هنكلو ء م /ه04571/ ماع يف
لأ كلت هيلع ديش يذلا عقوملا ر

 00 تلا ه

 ال ا راسة عطس حسم كيا هدّيشام نأب ةالصلا بحاص نبا ريشي

20 
 0 ا ا را

 انل هلقن رخآ صن انيدل نأ الإ ٠ برغملا ءافرع نع انتلصو يتلا ءامسألا ةلق نم مغرلا ىلع نكلو

 /هال" ينيرملا نسحلا يبأ ناطلسلل برغملا ءافرع هزجنأ ام هيف حضوي يناسملتلا قوزرم نبا

 نبا صن نأ نم مغرلا ىلعو 21177 ىيحي يبأ ناطسلا ةنبا نم هجاوز دنع رصق ءانب يف عرش امدنع م1

 ةردق نع ًالماك روصت اناطعأ دق هنأ الإ « رصقلا ءانب يف اوكراش نيذلا ءافرعلا ءامسأ نمضتي مل قوزرم

 لالخ يف جيلزلا طالببو ةنولملا فقسألاب فرخزمو قفارملا لماكتم رصق ءانب ىلع برغملا ءافرع

 يف هسفن وه كراش دق هنأب قوزرم نبا زاتمي ذإ « هيف اًغلابم نكي مل تقولا اذهو (1"؟!طقف عوبسأ

 8 نامل عما ركل لا فان للاكل لا نب نخل ل كاف لع كل

 دقل ١ : لاقف ةدهاشملا ةلالدب ناك رصقلل هفصو نأ ىلع دّكؤي نأ ىلع قوزرم نبا صرح دقو

 ددح نأ دعب دغاكلا قرو ىلع دعأ دق ناك رصقلا طيطخت نأب انربخي مث 17 ام تير

 يف عرشي نأ لبق هتاظحالم ءادبإ نم ناطلسلا نكمتي ىتحو ةيفرخزلاو ةيرامعملا هتانوكم رصانع ناطسلا

 مهل حضوأو اعيطق كلذ ىلع مهعيمجب قافولا عقوو دغاك يف اهتحاس ردق مهل مسرو » : لاقف ذيفنتلا ةيلمع

 باحصأو ءافرعلا عمجب ينيرملا نسحلا وبأ ناطلسلا هب رمأ يذلا فيلكتلا رمأل ةبسنلاب امأ ''؟!!«اهلمع

 راد يف اهل رظني يشمتت هعم تلخدو « ناطلسلا يأ) لخد » : هلوقب قوزرم نبا هيلإ راشأ دقف ؛ فرحلا

 هذهب ءانتعالا نم الو رظنلا نم وه ام هللا .. » : يل لاق رودلا ىلع فوطت املف ( هتجوزل يأ) اهب صتخت

 ناك ول : هل تلقف « .. اهب صتخي عضوم اهل ينبي الإ هجولا امو اهريغ اهنكس راد يف نكست نأ ةدرولا

 آد. 1 (10)

 .5355 ص , قباسلا ردصملا « ةالصلا بحاص نبا 5

 ١17*0( مقر ةحفص مجار )١١( ثحبلا نم .

 ايرام . * ينحت نيل يبا انالوت نساخسو رام ل 0 يناسملتلا دمحم « قوزرم نبا (1)

 «.ةسنن ردصملا + قوذرم نبا (14)

 دمحم ؛ رظنا  هطخب اهيلع عقوو ناسملت 5 ىربكلا انقل حاس لل نر نبا فرشأو قبس (** (

 عبارلا ددعلا « ةرادلا ةلجمب هروكنم ةلاقم ء س ينك سورللا اح سيقاونلا نم تايرث :يرالحكلا

 2 ءاها١ 51١ ةرشع ةعبأسلا ةنسلا
 0 الرسل

 : 455 ص « هسفن ردصملا . قرزرم نبا (5١؟)

"1. 



 تاءاطعلاو تابلفقتلا نم نورق : سلدنالا م44 درس اقام كد ارو ودنا طم هك حقو او طعام رع هع لا وق دج

 تاعانصلا بابرأب يلع هب انيلع هللا معنأ امو ءانتعالا رهظي نيأو : لاقف .. اًنكمم ناكل عسو ىلع اذه

 نيرافصلاو نيدادحلاو نييناهدلاو نييوئنقلا» نييماخرلاو نييجلزلاو نيساّبجلاو نيراجنلاو نيئائبلا نم

 . 0145!« ديدي نيب اورضحأف

 نسحلا يبأ ناطلسلل ةبسنلاب قوزرم نبا ةناكمب قلعتت : اهلوأ ةمهم طاقن ةدع قباسلا صنلا يفو
 بتئارظ.: انناك .: دعا متو ريعتلا ءان ناك امه يرج ئذلا راوحلا لإ قابلا ضنلا زاعأ كيش
 يتلا تاهيجرتلل اًقفو ذفن دقف رصقلا طيطختل ةبسنلاب امأ « رصقلا ةفرخزو ءانب يف تكراش يتلا فرحلا

 لاق» : هلوقب كلذ ىلإ قوزرم نبا راشأ دقو ءافرعلا ىلع « ينيرملا نسحلا وبأ ناطسلا اهب راشأ دق ناك

 تاعانصلاب ناردجلا ةشرقنم اهب نالصتت نيتريودو هفلتخم بابق عبرأ ىلع لمتشت اراد ديرأ ناطلسلا
 اهشرفو رادلا ةحاس شقنو ةكرتشملا تاعانصلاو ةراجنلا مكحملا زرالا يف شقنلاو جيلزلاو سبجلاب ةفلتخملا

 ببقلا فالتخاب ةفلتخم فتسلا يف ةراجئلاو ١ يراوسلاو ماخرلا ريفايط نم هيف امب اًماخرو اجيلز

 اهعيمج خوخلاو نئازخلاو ةفلؤملا تاعانصلاب باوبألاو ةنوهدملا ةكرتشملا مهدنع ةفورعملا تاعانصلاب

 اهديرأ ينإ :مهل لاق اذه متي ملف .. روصقملا ديدحلاو بهذلاب هرمملا ساحنلا نم كلذ عيمج يف هيلحلاو

 هجولا ىلع هيدي نيب انأو اهيف ىشمتي رهو الأ مولعملا مويلا ءاجو .. اهيلإ يلوخد نوكي مويلا اذه لثم يف
 . ' ؟!!« فوصوملا ضرعلاو عورشملا

 يف هقئافلا مهتردق نع ربع دق هنأ الإ دحاو فيرع مسا ىلإ رشي مل قباسلا صنلا نأ نم مغرلا ىلعو

 امهفقسأ تيطغ نيتريغص نيراد نيب لصفي طسوأ نحص نم يرامعملا هطيطخت نوكتي رصق ذيفنت

 ماخرلاب امهتيضرأ تشرفو ساحنلاب امهباوبأ تحفصو جيلزلاو يصجلاب امهناردج تفرخزو بابقلاب
 برغملا دالب يف فرحلا بابرأ ةناكم ىلع لدي وهف ءيش ىلع لد نإ اذهو « ريفاونلا اهيلع تبكرو

 ىرخأ ميلاقأ يف اهمامتإ قرغتسي دق ؛ ةزيجو تارتف يف لامعألا مخضأ زاجنإ ىلع مهتردقو كاذنيح

 . ةليوط تارتف

 : نيراجنلا ءافرع

 عاّنصو ءافرعل ناك ثيح ؛ سلدنألاو برغملا يف اًمدقت تاعانصلا رثكأ نم ةراجنلا ةعانص دعت

 ربانملا لثم هيبشخلا تاعونصملا نم هنوجتني ام ةيعون يف قرشملا لهأ ىلع قبسلا بصق كانه ةراجنلا

 . اهريغو باوبألاو ريصاقملاو « اهقيدانصو « فحاصملا ىساركو

 )١55( ص . هسفن ردصملا « قؤزرم نبا 516 :

"١ 



 لاس ااا ا ااا اا ا ا ااا ا ااا ااا اا ا ااا ا ا ا رملدنألاو برغملا يف ءاببلا ءافقرع

 نيذلا عاّنصلاو ءافرعلا ةعومجم سلدنألاو برغملا يف ةراجنلا ةعانص مدقت ىلع دعاس اممو

 فيرعلا :ءالؤه نيب نمو ٠ كانه اهوعنص يتلا ةيبشخلا فحتلا لمجأب مهؤامسأ تطبترا

 ىلصم ىلإ يدؤملا لخدملا ىلع ةبكرملا ةيبشخلا باوبألا ةعانص هيلإ بسني يذلا 2١ ؟*”«دحاولادبع»

 دبع لمع ١ : هصن امب بابلا ةقلح ىلع اًشوقنم «دحاولا دبع » مسا انلصو دقو « نييورقلا عماجل زئانجلا

 يراجن نم اذه « دحاولا دبع » دعي روكذملا خيراتلا نمو ةئام سمخو نيثالثو ىدحإ ماع دحاولا

 باوبألا ةعانص هيلإ بسني يذلا 7"١4( « رمع نبا 7 يطبارملا رصعلا يف اًضيأ نيراجنلا ءافرع نمو

 بابلا نأب ينانزجلا راشأ دقو يقرشلا علضلاب ةعقاولا نييورقلا عماج لخادم دحأ يف ةبكرملا ةيبشخلا

 , 1140 هعنص يذلا راجنلا مسال ٌةبسن رمع نبا باب مساب مويلا فرعي

 ةرملا هذه يف نكلو « ىرخأ ةرم يقلملا شيعي جاحلا فيرعلا مسا ددرتيف نيدحوملا رصع يف امأ

 تناكو « شكارمب (؟ ةيبتكلا عماجل نوخرؤملا اهفصو امك ةبيجعلا ةروصقملا ةعانصب همسا طبترا

 كرحتتو ةيفخخ ةيسدنه تاكرحب رادت تناك ثيح ؛ اهرصع يف ةيسدنهو ةينف ةفحت دعت ةروصقملا كلت

 بحاص كلذ ىلإ راشأ دقو « ربنملا جورخب ضرألا نم اهجورخ شيعي جاحلا طبر ثيح لجع ىلع

 عضوم نع طسبلا عفر دعب تاكرحلا تراد ؛ ةعمجلا موي عماجلا ىلإ حاورلا تقو برق اذإو » : هلوقب للحلا

 نم لجر اهجورخ يلوتملا ناكو . ةقيقدب اضعب اهضعب توفي ال دحاو تقو يف هب عالضالا علطتف ةروصقملا
 .'*'0« شيعي جاحلا هل لاقي ةقلام لهأ

 ةعانص هيلإ بسني يذلا ١١١7 « داتعلا ىيحي وبأ فيرعلا مسا انلصو اضيأ يدحوملا رصعلا نمو

 ةئملا ىلع داز ىتح ًاليوط رمع دق « داتعلا ىيحي وبأ » نأب ينانزجلا ركذ دقو « ساف نييورقلا عماج ربنم

 0 قلل ىف انا ناك 1 قيد

 )١56( ص « ةشوقنملا فورحلا « ىزاتلا 57١ .

 «نييرامعملا نيسدنهملل رمتؤم لوأ داقعا ةبسانمب كانه ضرعي يكل ؛ /١961 ماع ىف ابوروا ىلإ بابلا اذه لمن( 5)

 . .١/5" نص . .قباسلا مجرملا ٠ ىزاتلا رظنا
 . 77 ص ؛ قياسلاردصملا « ىئانزجللا (19)

 الا/ ص . هسفن ردصملا . ىئانزجلا )١5(
 «ةرهاقلا ةعماج « راثآلا ةيلك ةلجمب ةروشنم ةلاقم « ىمالسإلا رصعلا ىف ةالصلا ريصاقم : ىوالحكلا دمحم )١59(

 ُ 57١ ص ء م1549 ماع ثلاثلا ددعلا

 )١6١( ص . للحلا ء لوهجم فلؤم ١55 :

 )١6١( ص « قباسلا ردصملا , ىئانزجلا 60 .
 . 60-081 ص ص . هيسفن ردصملا . ىئانزجلا (6١؟)



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2222-2-١ 22 20م2 م م مم د هامل دع ع مس ع هع عع م همم

 دقو ؛ جاعلا مظعو بائعلاو جنراتلاو سونبألاو لدنصلاو دوعلا بشخ نم عنص دقف ربنملا نع امأ
 دقو « ةضف رانيد راشعأ ةعبسو رانيد ةئمئامثو رانيد فالآ ةثالث ٠ ١ يئانزجلا هركذ امل اقفو هفيلاكت تغلب
 , 159 (ناتكلا شامق نم يناثلاو زيعم دلج نم اهدحأ ءاشغ ربنملل « داتعلا ىيحي بأ ا عنص

 هيلإ بسني يذلا . عاصرلا يشطانرغلا ملعملا ١ فيرعلا مسا انلصو دقف ينيرملا رصعلا يف امأ
 متادقو ء مم / ه51/9 ماع يف ةديدجلا ساف ةئيدمب ريبكلا عماجلل يبشخلا (١*؟' « ربنملا ةعانص
 «يشطانرغلا ملعملا ١ نوكي عانصلا مسا نمو ء« ما /ه17// ماع يف ربنملا ةعانص نم ءاهتنالا
 ,0*19ناشنرزلاو نسلاب عيصرتلاو ميعطتلا ةيلمع يف اصصختم

 ؛يليبشإلا جاحلا نب دمحم نب هللا دبع نب يلع نب دمحم ١ فيرعلا اضيأ ينيرملا رصعلل بسني امك
 نب روصنملا بوقعي فسوي يبأ ناطلسلا رصع يف ةيبرغملا الس ةنيدمب ةعانصلا راد يباب ديش يذلا
 10 دولا قلاع

 يبأب فورعملا بويأ نب دمحم ٠ هيقفلا مسا انلصو ينيرملا رصعلا يف اضيأ نيراجنلا ءافرع نمو

 أدتباو» : هلوقب عرز يبأ نبا كلذ ىلإ راشأ دقو نييورقلا عماجب ةزنعلا ةعانص ا سقيو 1777 ةديعلا

 مري اهعضوم يف اهبكرو اهلمع نم غرفو ٠ ةئمتسو نينامثو ةعبس ماع ةدعقلا يذ رهش لوأ يف لمعلا اهيف
 , 21580 (ةئمتسو نينامثو عست ماع لوألا عيبر رهش نم سماخلا تبسلا

 : ةصالخلا

 ا سلدنألاو برغملا يف برعلا عانصلاو ءافرعلل ةريبكلا تاماهسإلا حضتت قباسلا ضرعلا نم

 بيلاودلاو تاياقسلاو لجاوملا ديشو راهنألا قشو روسجلا ىنب نم مهنمف « ةفلتخملا ءانبلا تالاجم
 ناسنإلل اهرفوي نأ لجأ نم ةديعب نكامأ نم رطانق ىلع ءاملا لقنو هايملا ظفحل جيراهصلاو ةيئاملا
 ةيئاملا تآشنملا ءانب يف برعلا لضف يف نابسإلا نيقرشتسملا ضعب هلاقام يفكيو «باودلاو عرزلاو
 تاياقسلاو روسجلاو دودسلاو رطانقلا نم سلدنألا يف برعلا نوسدنهملا هماقأ ام الول ١ : سلدنألا يف

 . (أمظ انضرأ تتامو انتمل

 )١165( ص ص «. قباسلا ردصملا , ىئانزجلا 05-00 0

 )١164( ؛ ةعابطلل روصنملا راد : طابرلا) ؛ ةيئيرملا ةلودلا خيرات يف ةينسلا ةريخللا , يسافلا عرز ىبأ نب ىلع
 نين ص .(م117

 )6ه١( ص « هسفن ردصملا ؛ رز ىبأ نبا ١57 :

 )١165( ص . ؟4ددع , بعشلا ةلجم « ملاسزيزعلا دبع ديسلا ص١55-179 .
 ) )160ص 0س رقلا « عرز يبأ نبا 16 ,

 )١16( ص « هسفن ردصملا « عرز يبأ نبا 56 5
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 0 ب كايا جال را ال او توا ا كل لا ا ب سسلدنألاو برغملا يف ءانبلا ءافقرع

 اوعفرو « ناينب قثوأو ةحاسم مظعأ ىلع اهوططخو دجاسملا اودّيش نم نييفرحلاو ءافرعلا نمو

 اهيلإ رظانلل ديعت ةرهازلا مجنألاك ءالعتسا ىلع فقتو « ءامسلا بابع قشت تاخماش اهربانمو اهعماوص

 . روهطلا يناميإلا قبعلا ريغ اهنم قبي مل يتلا « ةيمالسإلا تاراضحلا ىهزأل اروص

 ؛ ءارهزلا لالطأ يف اًمئاق اهضعب لازام يتلا روصقلاو ندملا ءانبب اوماق نم عانصلاو ءافرعلا نمو

 نم اهيسدنهم ةيرقبع ىلع ةدهاش اهعيمج يهو « ةطانرغ ءارمحو سافو شكارمو ةطسقرسو ةيليبشإو
 ةصئرقملا بابقلاب اهفقسأو شرقنملا ماخخرلاو صحجلاب اهطئاوح اولغش نيذلا عاّنصلاو ءافرعلا

 . تاراوفلا اهنيزت يتلا نيتاسبلا طيطخت نيبو اهطيطخت نيب اوعمجو « جيلزلاب اهتايضرأو

 ةحفصملا باوبألاو ناشنرزلاو نسلاو جاعلاب ةمعطملا ربانملا ةعانصب اوماق نم ءافرعلا نمو

 . ةكرحتملا ريصاقملاو فحاصملا قيدانص بناج ىلإ ةبهذملاو ةصنرقملا بفقسألاو ساحتلاب

 ءافرعلا ءالؤه ةمظع ىلع دٌّئؤت ىتلا ةينفلاو ةيرامعملا لامعألا نم ريثكلاو ريثكلا كلذ ريغو
 . ةدلاخلا ةيمالسإلا ةراضحلا ةانب عاّنصلاو

 "ء



 5 0 ا

 عجارملاو رداصملا
 : ةيبرعلا رداصملا : الوأ

 . :(ه055 . ت) دمحم نب دمحم هللا دبع وبأ «٠ يسيردإلا

 ايلعلا تاساردلا دهعم : رئازجلا «سيريب يرنه قيقحت ؛ قافآلا قارتخا يف قاتشملا ةهزن
 .م196ا/ « ةيمالسإلا

 ١ط « ةمامز رداقلا دبع «راكز ليهس قيقحت ؛ةيشكارملا رابخألا ركذ يف ةيشوملا للحلا

 .ما1 /ها"8 2 ةئيدحلا داشرلا راد : ءاضيبلا رادلا

 نادلبلا بئارغ يف ناتسبلا : راثآلا عيونتو رابخألا عيصرت باتك نم سلدنألا نع صوصن
 تاساردلا دهعم ةعبطم :ديردم « يناوهألا زيزعلا دبع قيقحت ؛ كلامملا عيمج ىلإ كلاسملاو

 .م1956 « ةيمالسإلا

 :(ه١١١١ :ت) ينيعرلا مساقلا يبأ نب دمحم هللا دبع وبأ « رائيد نبا

 « ةقيتعلا ةبتكملا : سنوت « مامش دمحم قيقحت ؛ سنوتو ايقيرفأ رابخأ يف سنؤملا
 .ما5

 قيقحت ؛ ساف ةنيدم خيراتو برغملا كولم رابخأ يف ساطرقلا ةضورب برطملا سيئألا

 .م 191/75 « ةعابطلل روصنملا راد : طابرلا  روصنملا باهولادبع

 .ماوال؟ 2 ةعابطلل روصنملا راد : طايرلا )2 ةينيرملا ةلودلا خيرات يف ةينسلا ةريخذلا

 :(1716 :ت))دلاخ نب دمحأ نيدلا باهش سابعلا وبأ « يوالسلا

 رادلا « رصانلا دمحم « رصانلا رفعج قيقحت ؛ ىصقألا برغملا لود رابخأل اصقتسالا

 .ما16 )0 باتكلا راد : ءاضيبلا

 :(ه094ة دعب ت)دمحم نب كلملا ديع دمحم وبأ « ةالصلا بحاص نبا

 قيقحت ؛ نيئراولا مهلعجو ةمئأ هللا ملهعج نأب نيفعضتسملا ىلع ةنامإلاب نملا خيرات

 .م1955 /هاا"41" « سلدنألا راد: توريب « يزاتلا يداهلادبع

"6 



 كتم حد يايا عام نط رك رس طمع د و جان محا يدم موك د دب يدم سلدنألاو برغملا يف ءانبلا ءافرع

 : (ه5906 : ت) يشكارملا دمحم هللا ديع وبأ « يراذع نبا

 « سيداميرك ناوطت : ناوطت « برغملاو سلدنألا كولم رابخأ راصتخا يف برغملا نايبلا

 .ما165

 :(هالا/ل5 : ت) هللا دبع ني دمحم هللا دبع وبأ نيدلا ناسل « بيطخلا نبا نيدلا ناسل

 .م9575١ « ةقيتعلا ةبتكملا : سنوت ؛ روضام دمحم قيقحت ؛ ةيصفحلا « ةيدحوملا ةطاحإلا

 : يناسملتلا دمحم ؛ قوزرم نبأ

 ءاريغيب سوسيخ ايرام قيقحت ؛ نسحلا يبأ انالوم نساحمو رثآم يف نسحلا حيحصلا دنسملا

 .م١94١ « ةينطولا ةبتكملا : رئازجلا

 :(ه١١ 51١ : ت) دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ « يرقملا

 2 رداص راد ©: كيوريب « سابع ناسحإ قيقحت 0 بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن

 .(ت.د)

 :(هالا١ : ت) مركم نب دمحأ لضفلا وبأ نيدلا لامج « روظنم نبا

 .(تء.د) . فراعملا راد : ةرهاقلا « ١ ط « برعلا ناسل

 :(917 :د) ميهاربإ نب دمحم هللا دبع وبأ « يشكرزلا يؤلؤللا

 « ةقيتعلا ةبتكملا : سنوت « روضام دمحم قيقحت ؛ ةيصفحلاو ةيدحرملا نيتلودلا خيرات

 .ما15

 :(ه575: تا هللا دبع نب توقاي هللا دبع ويأ نيدلا باهش « يومحلا توقاي

 )-١9(. , باتكلا راد : توريب « نادلبلا مجعم

 : ةيبرعلا عجارملا : ايناث

 :بيكش « نالسرأ

 /ه108١ « ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا : ساف « ةيسلدنألا راثآلاو رابخألا يف ةيسدنسلا للحلا

 .ما51
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 تاءانطعلاو تانيلقتلا نم نورق : نسلؤنألا ٠ دم دل ما الل لدا لطم لل دا ا لاب نال و ا ا ا ا ا ماا

 : نسح «اشابلا

 .م955١ « فلؤملا « ةرهاقلا « ةيبرعلا راثآلا ىلع فئاظولاو ةيمالسإلا نونفلا

 : يداهلا دبع « يزاتلا

 ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا : ةرهاقلا « ةيمالسإلا راثآلا ةمدخ يف نييورقلاب ةشوقنملا فورحلا

 .ما 14 ١ مولعلاو ةفاقثلاو

 : دمحأ « روميت

 .ما9 « رصم ةضهن راد : ةرهاقلا « يمالسإلا رصعلا يف نوسدنهملا

 : يلع « يئانزجلا

 .ما951/ « ةيكلملا ةعبطملا ١ طابرلا ١ ساف ةنيدم ءانب ىف سالا ةرهز ىنج

 : باهولا دبع « فالخ

 .ما14 « ةيسنوتلا رادلا : سنوت « ه5 /م١١ نرقلا يف ةيمالسإلا ةبطرق

 :زيزعلا دبع « يليودلا

 « رشنلل سارس راد : سنوت « يبابشلا دمحم بيرعت ؛٠ يصفحلا رصعلا يف سنوت ةئيدم

 .ماقملا

 : ديشر « يدواذلا

 .ما٠56 « ترزنب ةنيدم ةنايص ةيعمج : سنوت « ترزنب هذه

 : ىفطصم ناميلس « يسييز
 .م 1951" « ةفاقثلا راد : سنوت « سنوت يف ةيمالسإلا راثآلا نيب -

 .م 1981 « رمتؤملا : دادغب « ةيبرعلا دالبلا يف راثآلل يناثلا رمتؤملا : ةيسنوتلا ةبقلا-

 : زيزعلا دبع ديسلا « ملاس

 .م ١91/١ « ةيبرعلا ةضهنلا راد : توريب « سلدنألا ىف ةفالخلا ةرضاح : ةبطرق -

 فضي



 ك4 احل تا هاعحل اك د او مد دوت هو صالاد ل اسم مان دما داود 10 سلدنألاو برغملا يف ءاببلا ءافقرع

 .م19/87١ « ةعماجلا بابش ةسسؤم : ةيردنكسالا « سلدنألا يف روصقلاو دجاسملا -

 .م977١ « رشنلاو ةعابطلل ةيموقلا رادلا : ةرهاقلا « ريبكلا برغملا-

 : ليعامسإ ةلجن « يزعلا

 .م91١/ال , ةماعلا راثآلا ةيريدم « مالعإلا ةرازو : دادغب « سلدنألا يف ءارهزلا رصق

 : هللا دبع دمحم « ناتع

 .م١197١ . يجناخلا ةسسؤم : ةرهاقلا ؛ لاغتربلاو اينابسإ يف ةيقابلا ةيسلدنألا راثآلا

 :دمحأ « يركف

 « رشنلاو فيلأتلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا : ةرهاقلا « ةيبوروألا ةضهنلا يف مالسإلاو برعلا رثأ

 .ماوال

 : حلاص « ةبرق نبا

 .م985١ «ةينطولا ةسسؤملا : رئازجلا ٠ ىطسولا نورقلا يف ةيسلدنألا ةيبرغملا ةنذئملا

 : ةديس « فشاك

 ةيرصملا ةئيهلا : ةرهاقلا « ةينولوطلا ةلودلا مايق ىلإ يبرعلا حتفلا نم ةالولا رصع يف رصم

 .م9/8١/ . باتكلل ةماعلا

 : دمحم « ينوملا

 .م٠196 « نسحلا يالوم دهعم : ناوطت « نيدحوملا دهع ىلع نونفلاو بادآلاو مولعلا -

 بادآلا ةيلك تاروشنم : طابرلا . نيرم ينب رصع يف ةيبرغملا ةراضحلا نع تاقرو -

 ,ما91ا/9 ,ةيناسنإلا

 : نيسح « سنؤم

 .م١٠19/8 ؛ لبقتسملا راد : ةرهاقلا « سلدنألاو برغملا خيرات ملاعم
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق 1 سلدنألا دامب قب 0 د تا طمو او مال مادا د تاعح أع رو دوال در اح د مو حماد نيام مامن

 : ثيموج ليونام « ونيروم

 : ةرهاقلا « ملاس زيزعلا دبع ديسلا « عيدبلا دبع يفطل بيرعت ؛ اينابسا يف يمالسإلا نفلا

 .(ت.د) 2 ةمجرتلاو فيلأتلل ةيرصملا رادلا

 | :يسافلا دمحم نب نسحلا « نازولا

 ةيبرغملا ةيعمجلا تاروشنم : طابرلا ءرضخألا دمحم «يحبص دمحم ةمجرت ؛ ايقيرفف فصو
 .م٠98١ رشنلاو فيلأتلل

5 



1 

 010 مقر ةحوللا

 نسيتك و ترسغملا وعلا ءاسنيلا ءاسقرسع
8 



 تاءاسطعلاو تاسلقتلا نم كورسفق ا سلدنألا

3 00 

3 0 7 

 (؟) مقر ةحوللا

 (ثحاملا نع 0
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 + ماهر ط دي داعلاولوا# هانا و عاطاو جاا اقو راد ةبا راو طع اطبع اووف مدا دو هدول عوام نيسملدتألاو 3 رس جمل ا يسف ءانتلا ءاسسق رسع

 ا 0 0 0

 كا

5 



 تاءاسطعلاو تاسيلقتلا نم نورسق : سلدنألا 0022-0-2 ممم مس همم عم سمسم همم مم ا

 (4) مقر ةحوللا

 (ثحابلا نع

7 



 اا اجا 1 ةرقا ة بنا قف 220110101111011 1111010 سسلئدنألاو برسغملا يىسف ع اهدبل أ! ءاسف رس

5 

5 



 ة: ىتلدنألا

0 

 اا 3
 ا : ا

 (5) مقر ةحوللا

 1 نع 0 (ثيحالا -



 : 9 سل دنألاو سرس غملا ىف ظ ديلا افرع



 (5) مقر ةحوللا

 ااه طلتا 45115101 نعال

 ١ اخ فا ضلتا .(فذ011]115 نعال

 قد



 ا 1 ا ا اع عج كامل مو ا كحل سلدنألاو برغملا يف ءانبلا ءافرع

 )١( مقر لكش

 «1د1تاناوأمإل ! نع )

5164 



 اره رااكاع ءللاكسا اللا نو ءاط حل ءازلا مسا

 دد_هرسل ل طاع زامعامم هللا ءاعلا رسولا وصأ

 سنام _لنوارشن راوازريرلأ. وسن عيل ومو

 (؟) مقر لكش

 ٠١( لكش يزعلا ةلجن نع )

 راها د 9 زين !! ا! طاسن و لدطانسا رز طيخه لمع
 ,وبمدو را بسلسسب و مم سو 3 روك لم

 ومنه ارا اطاشس 5 ل بلاع لمع
 وبمج ني - ديعبو سا بلاغ لم

 (17) مقر لكش

 3٠١( لكش يرعلا ةلجن نع )

 مدح



 ين دج درك هر ما هرع دا كا هم كا ياطاع رماح ل راطو د وعب لع مو هوطع كالا اطال ل نزوله هاد عارم دايم سئدنألاو برضغملا يف ءانبلا ءافرع

 ارسلاحللا هللا فدعا ةدسموملا دما حردع
 نسُباّمْللا للا معا نيسسولا ربا 5

 طجرلع 2 دل 89 داكا اهع
 مهو م لم

 (5) مقر لكش

 (؟١ لكش يرعلا ةلجن نع )

 لص و كلف إ و صعرمع
 (هلرط و جافا» مع لمح

 (5) مقر لكش

 ١١( لكش يزعلا ةلجن نع )



 ةيسرم يف يم السلا حاجرلا

 ويتساك ثينيميخ وردب

 هيلع قلعو همجرت
 ريمعلا ميهاربإ نب هللادبع .د





 ثاءاسطعلاو:تابلقتلا نتنورتف: سلدتألاا “.٠ دق ساس د اللا الم م ل

  ةيسرم يف يم السلا حاجزلا

 ١- سلدنألا يف جاجزلا جاتنإ :

 ةردان تافطتقم ىوس سلدنألا يف جاجزلا جاتنا نع نهارلا تقولا يف تامولعملا نم كلمنال ,

 نمو ؛ ةماخلا هذه نم ةيدام جذامن ىلإ راقتفإ كانه عوضوملا اذه لوانتت يتلا رداصملا حش بناج ىلإف

 لالخ اينابسإ يف ىطسولا روصعلا لوح ةيراثآلا ثاحبألا حئاتن هيلإ تلصوتام نإف « ىرخأ ةهج
 0. 34016820 ونيروم ثيموج نم لك زاجيإب همسر ام ىلإ ريثكلا ءيشلا فضت مل ةريخألا تاونئسلا

 شه جاجزلا نوك ىلإ دوعي كلذ لعلو . ةنس نيعبرأ وحن لبق كلذو « 1. 821585 سابلاب سيروتو
 ةنراقملاب اًيبسن هتردن بناج ىلإ اذه « دج اًمشهم ةيرثألا عقاوملا مظعم يف رهظي ذإ , راسكنإلا عيرس

 . لاثملا ليبس ىلع فزخلاك ىرخأ داوم عم

 ةيراثآلا تابيقنتلا نأ الإ « سلدنألا يف جاجزلل ةرهدزم ةعانص دوجو ىلإ صوصنلا ريشت ام ةداعو

 . ةداملا هذه صئاصخ ىلع فرعتلا ىلع نيعت يتلا يسلدنألا جاجزلا عناصم نم يأ نع دعب فشكت مل

 ( ةيرملا ) 2همطنه8 ةناجب رئافح يف هيلع رثع يذلا نرفلا كلذ يف « ةديحولا ةيئانثتسإلا ةلاحلا ىقبتو

 . اًقحال هيلإ قرطتنس يذلاو

 ؛ (0ةاهلان8 ةينولطق نم ةنيعم قطانم يف تيرجأ يتلا ثاحبألا جئاتن نإف كلذ نم مغرلا ىلعو

 ةقيقد تامولعم ىلع لوصحلاب تحمس « ايلاطيا نم يلامشلا فصنلا يف كلذكو اسنرف بونج يفو

 نع اريسي ايش هرعت اهدينق ةنإف ةلغو#ب قطانملا كلت يف ةلوازملا جاجزلا لامعأ نع ام دح ىلإ

 نيب نيابتلا ةفرعم يف قمعتلاب حمسي ديج يتامولعم ديصر انيدل حبصيسف ةيسلدنألا عناصملا

 . نيجاتنإلا نيب ريثأتلاو رثأتلا تاوطخ ةنراقم يف اذكو « نيعمتجملا

 تناك نإو يهو « نيلاله نيب ينابسإلا لصألا نتم يف ةجمدم تناك ؛ ميقلا ثحبلا اذه شماوه نأب هيونتلا دوأ (8)

 تاغلب تبتك اهنأ ثيح تاحفصلا يشاوح ىلإ اهلقن ترثآ يننأ الإ ؛ نيثحابلا ضعب اهجهتتي ةيملع ةيجهنم ةقيرط
 ىلإ اهترثك يدؤت امبرو اهنيب دجوت يتلا لمجلاو تارقفلا طبارت مدع ىلإ تناك امك اهكرت يدؤيسو ةفلتخم ةيبوروأ
 دقو تاحفصلا لفسأ يف طقف سمخ شاوح ةروكذملا هذه ادع ثحابلل تناك دقلو . ةيبرعلا ةمجرتلا هيوشت

 ةمهم اهنأ تيأر يتلا تأقيلعتلا ضعب هّسفن لسلستلا يف تجردأ امك « نتملا شماوه عم ةلسلستم ماقرأب اهتجردأ

 . ( مجرتملا ) ةملكب اهتليذو ثحبلا ةدامل ةيرورض وأ
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 ممم هس همم هس هس هم هم همم همس هس همس هم ممم هس م همم همم هم مس م هس هس مم همس هم سمس هس م هس ةيسسرم يف يمالسإلا جاجزلا

 وأ 511388 هسايس عقوم يف ءاوس « 201018 ةيسرم ميلقا يف تيرجأ يتلا ةيرثألا تايرفحلا دكؤتو

 يلزنملا ثاثألا نم امهم اًءزج لكشت اهيلع رثع يتلا جاجزلا تايمك نأ « ةمصاعلا ةيسرم ةئيدم سفن يف

 . 2١7 يسلدنألا عمتجملا دنع

 تامولعم ىلإ لصوتلل ةيجاجزلا تاروثعملا هذه ةسارد جئاتن ىلع دمتعن نأ مئالملا نم هلعلو

 كلذو « يسلدنألا عمتجملا ىدل يداصتقالا لدابتلا تايلمع نع كلذكو ماخلا داوملا لوصأ نع ةقيقد

 ةيمالسإلا دالبلا كلت نأ مولعملا نم هنأ كشالو . جاجزلا ةعانص شرول اياقب ىلع لوصحلا نيح ىلإ

 نم ركبم تقو ذنم طشن لكشب جاجزلا تاجوتنمب رجاتت تناك « طسوتملا ضيبألا رحبلا قرش يف

 . 56206 آناصةصن يف ةقراغلا ةنيفسلا ماطح تاروثعم هتدكأ ام اذهو « ( ه5 ق ) يداليملا رشاعلا نرقلا

 « سلدنألا يف عوضوملا اذه ةساردل اهيلع اندمتعا يتلا ةحيحشلا ةيقئاثولا تاياورلا ريشتو اذه

 ديكأتب ليفكلا ردصملا ةيراثآلا تامولعملا لظتو ؛ هب راجتإلاو لب جاجزلا جاتنا ىلإ ةيسرم يف تاذلابو
 . هيلإ تلصو ام ىدمو ةراجتلا هذه مجح ةفرعم نكمي تابثإلا لاح يفو « هيفن وأ كلذ

 نم ةدافتسالاو فاشكتسإلا مزلتست جاجزلا جاتنا ةيلمع نأ ىلإ ةراشالا نم دبال ىرخأ ةهج نمو

 يف اهنكل « جاجزلا جارختساب ةقالع اهل ةيعانص تاطاشنل ةصصخم ةداع نركت ةيجاتنا داومو دراوم

 « تاتابنلا نم ةيواكلا ادوصلا ىلع لوصحلا ةيلمع يف لاحلا وه امك « حيحص لكشب قثوت مل سلدنألا

 . ةيكيلسلا لامرلا لالغتسإ اذكو « دوقولل بشخلا لالغتسا كلذكو

 ةيناكما نع ًادج نيديعب انلزال اننأب ءيبنت جاجزلاب ةصاخلا تاساردلل ةنهارلا ةلاحلا نأ ركذلاب ريدج

 رثع يذلا جاجزلا ةسارد درجم نأ ربتعن كلذ عمو « ًافنآ اهانطسب يتلا رومألا نم ريثك نع باقنلا فشك

 . لاجملا اذه يف مهم مدقت وه ةيسرم ةنيدمب هيلع

 ١ : ةيوتكملا رداصملا :

 نم ًارابتعا ةيريبيألا ةريزجلا هبش يف ةمئاق تناك خفنلا برلسأب جاجزلا ةعانص نأ فورعملا نم

 ةمئاق ةعانصلا هذه تلظ دقلو « عضاوتم وأ ديج لكشب كلذ ناك ءاوس « يداليملا لوألا نرقلا علطم

 يف تيرجأ ةيرثأ تايرفح ةدع لالخ كلذو هيسرم يف ةساردلا هذه يف اهمدقن يتلا جاجزلا عطق ىلع روثعلا مت دقل (1)
 ثحبلا قيرف سأرتيو . يمالسإلا برغلا يف ةيندملا ةايحلا ةسارد ىلإ فدهي يملع عورشم نمض ةقطنملا هذه
 عباتلا «يبرعلا نبا» ةيرثألاو ةيبرعلا تاساردلا زكرم يف لمعي يذلا (1. 34. 2/2265) نوثلب ورابان ويلوخ ديسلا
 دق ثحبلا اذه يف ةيجاجزلا اهتافشتكم لخدتو هسايس يف تيرجأ يتلا ةيرثألا تايرفحلا نأ امك . هيسرم ةيدلبل
 . عضاوتملا لمعلا اذه زاجنإ يف رثألا غلاب هعيجشتو همركل ناك يذلا نوثلب ديسلا اهسأرت
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 تاءاطعلاو تابلغتلا - نورق : سلدنألا اق عرش شي طوع ايرث مدس هاداد م اول ل هام امد ان لل ادت تح جهان ماو هاما

 جاجزلا ةعانص نأ ىلع حضاو لكشب زكرت رداصملا نإف كلذ نم مغرلابو ؛ نييبرغلا طوقلا دهع لالخ

 . ( ه" ق ) يداليملا عساتلا نرقلا فصتنم يف تشعتنإ دق

 رقتسيل يسابعلا طالبلا نم ايفنم رداغ يذلا « بايرز يدادغبلا رعاشلا نإف يرقملا ةياور بسحو

 ناكس نم ايلعلا تاقبطلا ةايح يف اريبك اريثأت رثأ دق ٠ يناثلا نمحرلادبع ريمألا نم اًبيرق ةبطرق يف

 اهنيب نم ناك يتلاو « ديشرلا نوراه ةفيلخلا طالب يف ديلاقتلا نم ديدعلا لخدأ يذلا وهف ؛ةبطرق

 نم ةعونصملا يناوألا كلت نع ًالدب ةيمسرلا مئالولا يف كلذو جاجزلا نم ةعونصملا يناوألا لامعتسا

 ل داق

 نب دمحم ريمألا دهع يف شاع يذلا سانرف نب سابع يبطرقلا يئايزيفلا نأ يرقملا دكؤي كلذك

 فافشلا جاجزلا ةعانص رس ىلإ لصوتلا وه ٠ سانرف نبا فاشتكإب دوصقملا لعلو . هجاتنإل عناصملا

 جنت يتلاو « ماخلا جاجزلا نم ءارضخلا ةنيملا ةلازإ مدقلا ذنم اولواح نيجاجزلا نأ ذإ ؛ رولبلل هباشملا

 . اكليسلا ةدام ىف ديدحلا ديسكا بئاوش دوجو نم

 قلعتي اميفو ؛ هنم سبتقي ناك يذلا ردصملا ىلع ةياورلا هذه ةيقادصم دمتعتو « ( م7١ق /ه١١)

 نم ًالك نإف كلذ عمو . اهيلع دمتعا يتلا رداصملا لهجن اننإف هتسارد ددصب نحن يذلا عوضوملاب

 عساتلا نرقلا فصتنم يف سلدنألاب جاجزلا جاتنإو ةعانص شاعتنإ نع فشكت نيتقباسلا نيتراشإلا

 ايروس نإف رمألا عقاو يفو . لاجملا اذهب يمالسإلا قرشملا ريثأت بسب كلذو (ه" ق) يداليملا

 مالسإلا لوصو دنع ديدج نم ةعانصلا هذه تشعتنإ ذإ « جاجزلل ةجتنملا نادلبلا ةعيلط يف دعت رصمو

 . ةقباس ةيلحم ديلاقتل ًاقفو كلذو « اهيلإ

 ركذيو . فئاوطلا كولم دهع يف جاجزلا جاتنا نع ثدحتت يرقملا نع ىرخأ ةيخيرات ةياور كانهو

 نوري اوناك « ةرخأتم ةعاس يف ةيليبشاب ريخألا رصق يف اناك امدنع دمتعملاو سيدمح نبإ نأ ةياورلا صن

 نيذللا هيباب ربع رانلا هلخاد حولت تناك يتلا نيجاجزلا دحأ نرف ةديعب ةفاسم ىلعو ذفاونلا ىدحإ لالخ

 راد : توريب )« سابع ناسحإ قيقحت « بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن 2 دمحم نب دمحأ ١ يرقملا 00

 : (مجرتملا) ١58 ص . 3 ج .ء(ها155048١ ءرداص



 بموسم جان ةوه ابنا سوط ا اواو ةيسسرم يف يمالسإلا جاجزلا

 كلذ نم نيصخشلا نم ًالك مهلتسا دقلو . بقاعتم لكشب رخآلا قلغيو امهدحأ حتفي داقولا ناك

 حادقألا كلت فصو يه يسلدنألا كلملا طالب نم ةيسلدنأ ةديصق هتنمضتام نإف ديدحتلابو

 رامضملا اذه يف ضوخلا نودو . داتعم لكشب قرطت عيضاوم يهو جاجزلا نم ةعونصملا رارجلاو

 ىرسلا نع نانعلا فرص دق مجنلاو ىربنا دق ميسنلاف ةجاجزلا ردأ »

 (00(اربنعلا انم ليللا درتسا امل هروفاك انل ىدهأ دق حبصلاو

 ( م١١ ق / ه1 ) هيسرم ءارعش دحأ ربجم نبا ةديصق يف طالبلا ءاوجأ سفن رعشتسن نأ نكميو

 : ةديصقلا لوقت ؛ رمحألا ذيبنلاب ءيلتمت امنيح اهتيفافش تدقف يتلا ةجاجزلا كلت نم ضعتمي امدنع

 نم عونلا اذهو .2""ءادوس ةليقث ةءابعب تللجت يتلا ةجاجزلا هذه رمأ يف ءامدنلا ىلإ ياوكش عفرأو»

 . ةيخيرات قئاقحب جورخلا اهلالخ نم نكميال ةماع ةيزاجم ًاروص ًةداع يورت تاراشإلا

 رشابم لكشب قثوم ٠ سلدنألا يف ذيبنلا لوانتل ةدعملا ةيجاجزلا يناوألا ةعانص نإف كلذ عمو

 علطم يف ةخرؤملا نودبع نبإل ةبسحلا ةلاسر يف ءاجام وه كلذ ؛ اهتعانص رضحي صن لالخ كلذو

 ةصاخ حادقأ ةيأ ةعانص نم نيجاجزلا عنم بجي» : لوقت يتلا ( ه5 ق ) يداليملا رشع يناثلا نرقلا

 ًاصيصخخ دعمو نيعم لكش وذ سوؤكلا نم طمن كانه تاك هنأ ىلع صنلا اذه لديو ."'« ذيبنلا لوانتب

 دعي ناك ثيح « ابوروأ طسو يف ةطيسولا روصعلا رخآوأ يف مدختسم ناكام اذه لثمو « ذيبنلا لوانتل
 . "ا 8مم” ب فرعي يذلاو جاجزلا عاونأ دوجأ

 يداليملا رشع ثلاثلا نرقلا نم لوألا عبرلا يف ةبوتكملاو ةبسحلاب ةصاخلا يطقسلا ةلاسر امأ

 نم نيجاجزلا عنمي كلذكو ١ : لوقت ثيح . جاجزلا جاتنا ةيلمع ىلإ كلذك ريشتف « (هال ق)

 ي )6 كلذ لبق هجارخإ ٌلُجَع نإ أدصلا نم هيرتعي امل . ةليلو موي دعب الإ ديربتلا نرف نم جاجزلا جارخا

 طمع, 11. كككماعدلم“ لع هلدخ صلملتسك, 8/كدلسأل, 1983, مرج. 202-903 . )0

 2 فراعملا راد : ةرهاقلا) 2 يكم دمحأ رهاطلا ةمجرت 2 فئاوطلا رصع يف يسلدنألا رعشلا ع يرئه ( سيربب )0(

 . (مجرتملا) 514 ص ء ( م4
 03م عأو ©هردعمر, 8, هعوحقع قمرعمطتعممسلما نق عقر ةلولنتل. (1971),ص.138-9. 000

 60. 66معم زن آر. طعم عمعول, 5ءحتلله ه ءميستعسممو لعا دتئام 311/11 نداقهلم لع آادص ةطقانص, 52/111 07

 1981, مم. 1136-7

 «توريب) « نيزلا نسح قيقحت , ةبسحلا بادآ يف « يسلدنألا يقلاملا دمحأ يبأ نب دمحم هللا دبع وبأ « يطقسلا (4)
 : (مجرتملا) 87 ص 2 (ما1417/
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2022-22-١ ل ملمع م مع ع حس ع عمم ع م ل

 ةيجاجزلا ةينآلا دربت نأ يرورضلا نم هنأ ثيح « جاجزلا ةعانص يف ةيساسأ ةدعاق هذه نإف لعفلابو

 فوس اهنإف ءيجافم لكشب ةينآلا دربت امدنع كلذ سكع ىلعو « اهخفن ةيلمع دعب كلذو ًايجيردت

 1 . ةلاحم ال عدصتت

 : لوقي امنيح « نيمثلا رجحلا» ب فورعملا لايروكسالا طوطخم يف ءاجام عم ًافنآ هانركذام قفتيو

 يف جرخأ اذإ هنكل , ةيعيبطلا هتلاح ىلإ دوعي هنإف اهنع دعبأ اذإو ًاعيرس رانلل هضيرعت دنع رجحلا رهصني »

 . ""«مشهتيس هنإف ًائيشف ًآئيش دربيل كرتي ملو بسانم ريغ تقو

 يقرشم فّلؤم كانه « جاجزلا دادعإ بيلاسأ لوح هيلإ راشملا طوطخملا يف ءاجام ىلع ةوالعو

 وبأ وه يسلدنأ صخش لبق نم ةيبرعلا ىلإ لقن مث ةيربعلاب بوتكم هلصأ نأ ودبي « مالسإلا لبق امل دوعي
 يدوهيلا نم لك ماق م٠116 /ه754 ماع يفو . تاقيلعتو شماوه ةدعب هرودب هليذ يذلا « شيعلا

 كلذو ةيلاتشقلا ىلإ هتمجرتب (0811 26162) ثيريب يثراج سيسقلاو (الا>008 3810562) اكسوم ادرهي

 يف اينابسإ ةيمهأ ىلع يويح ليلد ةمجرتلا هذه لمع دعيو . (8160850 !) رشاعلا وسنوفلا رمأل ًاذيفنت

 . جاجزلا ةعانص ةفرعمب لصتي اميف ةيمالسإلا ةرتفلا

 يتلا رداصملا ضارعتسإ لالخ نم كلذو ًاقباس هاندروأ ام ىلإ تامولعملا ضعب فاضت نأ نكميو

 ام ةرثكل ارظن ًاقحال هيلإ ريشنس يذلا يبرغملا ديعس نبا هبتكام ًاصوصخو « عوضوملا اذه تلوانت

 ( ها/ ق ) يداليملا رشع ثلاثلا نرقلا ىلإ يمتني يذلا خرؤملا اذه زربأ دقلف . ةيسرم ةنيدم نع هدروأ

 زكرمك ةيسلدنألا ندملا نيب (1:جاكه) ةيرملاو (3/1512عم) ةقلام يتنيدم بناج ىلإ هيسرم ةنيدم ةناكم

 .'''' جاجزلا جاتنال

 ١ : ةفشتكملا ةيداملا رداصملا :

 يف رثع دقف . ءارهزلا ةنيدم رئافح هترهظأ امدعب ةديدج تاروثعم فشتكت مل هنأ ىلإ كلذ يف يسيئرلا

 [0لتعنعم زل. 8كمداقلالو, 3. (عل) 4لكمصعم ا, “"ةممات لقيتأم#” (ءعسص ءا 1كدصانععالام 1ظ5نيسملعموع 1[. (9)

.(1981) ,5420210 ,(1.15 

 0ةزدم عمو, م, لعب طع طلقغمسإل هع طع 84هلطقستسا 2 لق 8لصقفأتعو ذم ةرمقتمي, آا0001:ع5 (ءعانطم. عاطل )٠١(

 1984), ةكولفل, 1951, 51, مم. 51 1093, 1. 11, 7.1

 ؟ ا



 0 ةيسرم يسف يمالسإلا جاجزلا

 , !٠" هنصلا ةيقرشم ةيجاجزلا يناوألا هذه نوكت نأ دقتعيو « عطقلا بولسأب ةدعملا تايجاجزلاو

 يف ةظوفحم اهب سأب ال ةيمك ؛ قيتع يسلدنأ لصأ تاذ اهنأب فورعملا ةيجاجزلا عطقلا نمو
 هذه نيب نم )0 نيسيدقلا تافر ظفحل ةيعوأك مدختست تناك ثيح 3 اينابسإ لامشب ةينامورلا سئانكلا

 ةقروتسأ ةنيدم ةيئاردتاكب ةظوفحملاو «(8وصغم '1هتط10) ويسروت سلا سأكا ب ةفورعملا كلت عطقلا

 هذه نيب نم نأ امك . "[120:1عوعاةوءن”' اهيلع قلطيو يمطاف لصأ تاذ اهنأ معزي يتلاو ةروهشملا

 طمنلا اذه لثميو ؛ بلاقلاب خفنلاب وأ درابلا عطقلا بولسأب ةعنصمو ةعضاوتم فراخز تاذ يهام عطقلا
 يتلا كلتو قفتت ةيجاجزلا يناوألا هذه لعلو . (/1ء) شيب ةنيدم ةيفقسأ فحتم يف ةظوفحملا كلت

 زييمتلل امبر كلذو «ةينابسإو ةيقارع» عطقك ةينارصنلا ايئابسإ يف فحتلا درج مئاوق يف ًاريثك اهيلإ راشي
 .239 ةيسلدنألا عطقلاو يمالسإلا قرشملا نم ةدراولا عطقلا نيب ف : هاو 0 3

 ةريغص 0١١2تاطافن (8101:2) ةريبلإو (12ط:0) ءارهزلا تنيدم نم لك رئافح يف ترهظ دقلو
 عطقلا هذه طمن نأ حجريو رارضخإلا ىلإ ليمت اهتنيجعو أدج ةقيقر اهناردج « خوفنملا جاجزلا نم
 يف اهيلع رثع « ةقباسلا عطقلل نيتهباشم نيتطافن ًاثيدح تفشتكأ امك . « ةركبم ةينامور» لوصأ ىلإ دوعي
 عطقلا هذه لوانتل دوعنسو « (815ةهءاع) طيسبلا ةقطنمب (آ.01[16)رتييل ةدلب يف فهك لخاد أبخم
 ١ : نحال

 ىلإ « قابطألا » حيباصمب ةفورعملا كلت نم حيباصم ةتس اياقب تفشتكا ةريبلإ ةئيدم بئارخن ىفو
 2 ةمرخم حطسأ تاذ ةكيمس ةيزنرب صارقأ نع ةرابع ىلوألا حيباصملا ؛ ( ايرث ةدعاق ) راونأ جات بناج
 صارقألا زكارم يف دجوي امك « ةبسانم لسالس ةطساوب اهقيلعتل كلذو ةريغص بوقث اهب فاوح اهلو
 ةئيه تاذ ىهف ايرثلا ةدعاق وأ راونألا جات امأ . ةيجاجزلا حيباصملا اهب تبثت تناك ةيرئاد رفح ةيندعملا
2-2 
 كلذو جاجزلا رسك نم ةريبك تايمك ةبطرقب ءارهزلا ةنيدم يف م445١ ةنس يرجأ يذلا بيقنتلا مسوم يف تفشتكا 15(

 تافشتكملا هذه ةسارد جئاتن فيضت نأ عقوتيو «٠ ةنيدملا يف ترفح يتلا هايملا فيرصت تاونق ىدحإ لخاد
 . (مجرتملا) صاخ لكشب ءارهزلا ةئيدم جاجز نعو ماع لكشب يسلدنألا جاجزلا نع فورعم وه ام ىلإ ديدجلاو ريثكلا 0

 ددمعطعج ملطمسمت, ©, انسه كسلمل لع آه اكعموصسم 0015[ دصه طقعع طحلا ةصمق : متاهة لعام (١1؟)

 تلم هد آرعمسب 2[15ل00, 1965, م. 8
 نم برض اهنمو « لكألا ةدئام ىلع بارشلا اهتطساوب عزوي (مقمق) ةيجاجز ةئينق وأ قيربإ : يه ةطافنلا (19)

 . (مجرتملا) قيشر لواطتم قنعو ريدتسم حطلفم ندب تاذ تاجاجزلا
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا ل و ياا مق دج عقم قف درو تف دقات لج ا اع ا

 كلذو تاقلح لكش ىلع ةيرئاد دعاوقب ةدوزم ةيجراخلا اهفاوحو « ًاضيأ مرخم اهحطسو ةيناوطسا

 نكمأ ذإ « جاجزلا نم ةعونصم ًامئاد تسيل حيباصملا هذه . ( ١ لكش ) حيباصملا اهتطساوب قلعتل
 بسنألا يه ةفافشلا ةيجاجزلا ةداملا كلت نأ ولو « '؟!فزخلا نم ةلئامم حيباصم كانه نأ دكأتلا
 يف كلذكو (02]8303) سويلطب ةبصقب تيرجأ يتلا ةيرثألا رئافحلا يف رثع دقو . ضرغلا اذهل

 ةريغصلا حيباصملل ةصصخملا ةيجاجزلا ( لماوحلا ) نابضقلا ضعب ىلع (16762) شيرش تامامح

 . ةيسرم ةئيدم يف اهيلع رثع عرنلا اذه نم ةعطقل ضرعتن فوسو (١2*'ةلواطتملا ةدعاقلا تاذ

 يسلدنألا نفلل ينطولا فحتملا يف ةظوفحملا كلتك « ىرخأ ةيجاجز ًاعطق كانه نأ ركذلاب ريدج

 يفو « ةيكيسالكلا تاعوسوملا يف وأ ةيرثألا رئافحلا تاركذم قحالم يف ترشن يتلاو ٠ يمالسإلا
 نفك فاس انهو ؛ ىطسولا روصعلا رئافح نع ةرخأتم ججئاتن نم دراو وهام ركذي داكيال لباقملا

 ثحب زربن نأ نكمي « ًافنآ اهيلإ راشملا « 161780062 681921402 نودلابج ثيدنانرفو ١7810865 سيدلاب

 (8/621018)هلتريم تاررثعم هيف فنص يذلا ( ه517١؟ - م995١؟ ) ديدجلا 24. ى]1:26108 اديملا .م

 نأ « ماع لكشب لوقلا عيطتسنو . دعب اميف اهنع ثدحتنس يتلا ةناجب تاروثعم كلذ لثمو ؛ (لاغتربلا)

 . ةمودعم نركت نأ داكت لاجملا اذه يف ىطسولا روصعلا راثآ ةسارد جئاتن هب اندمت ام

 ١-”#: ةيسلدنأ جاجز ةشرو :

 ( ةيرملا ) هناجب رئافح يف فشتكا يذلا جاجزلا نرفل ىحضأ عوضوملا اذه يف ةداملا حش مامأ

 دعي « ( ه5 ق ) يداليملا رشاعلا نرقلا يلاوح ىلإ هخيرات دوعي يذلا نرفلا اذه . ًادج مهم نأش

 دوزمو ليطتسم حطسم وذ ءانب نع ةرابع وهو « ''"سلدنألا يف هقيثوت مت يذلا ديحولا جذومنلا
 نيتلباقتم نيتحتفب دوزمو ٠ مس ٠١ هقمعو يجيلهإلا لكشلا ىلإ ليمي رهصلا ناكم ؛ ةيفاضإ قحالمب

 اذه بناجب رثع دقو . هنم دامرلا جارختسال كلذكو دوقولاب نرفلا ديوزتل مدختست تاونق لكش ىلع

 . جاجزلا ثبح اياقب نم ةريبك ةيمك ىلع نرفلا

 )١4( ةرمقسلعج 0هطقللم»ر, 3. : "؟/1لعأمو اك]ةتصتعمو لع !ذ طويضمو ةعدطعد لعا خلعوعمع لع ]عمعج ل6 اق ءمداعتم 1

 (20لعععامو 84 ءدعملعم طتلحلن ةعوسنعماهوأد 11 ءلتعمول ظكممسماف. 11 ©همعنعدم ([دللسل 24-19 دعم

 1987), 8/3لهل0, 1 11, مم. 607-616 .
 )١6( 1ءرمقس لعمر 1., آه ةلعمتقطو لع 2202102, 1. 2121122805 اهلوط1 5 (1982-1977) زر اعوامم ع1 1/2165

 مالععاق لعا مااقن, (1د عون هعامصسعم هعيش عماد علمود ند لكككمدصمب 144), !كدلعألب 1985 2. 362-353: 16لققلل-

 0 607ع, هج, كاب مص.

 (كاتا1م 0ة1لعدمم, 1. تأ هلتت, "[ل2طوصتكمم ع 1 هلانكانتم عت 8ةيتزتومم. طفعطتمم (ةاسعمتم)" ةنننوسعما سمعته )١5(

 11031 ءو] طكصمسماو. 11 ©هصوسضءوم, ردوا. ]1 8كةلعلب 7 ر. 544 ةعاعو فانرقتللق3, 1(. هأ ةلثأب

 "طاعه معامل لع ند طوعتم ةعاعجمسمل لع ةوروتدسمو (طععطتممب قملسعممل"ر 4مءاعماهمعأع اذاقسصتوانع, ]ب

 طةعاذ, 1990, مم. 56/7
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 همم م ممم همم هم م م سم هس سه سس سس م سم سم سم مش هس سس سه د هلل م همس هس سه هس مس مس ع سس سس مس ملل ةيسسرم يف يمالسإلا جاسجزلا

 يف ةدوجوملا ةيلاحلا نارفألا كلذكو . ىطسولا روصعلا ىلإ دوعت يتلا نارفألا ةنياعم لالخ نمو

 رف يف لاحلا وه امك - ظحالن نأ عيطتسن « ةميدق ةيديلقت سسأ ىلع ةأشنملاو ةيمالسإلا دالبلا ضعب

 (روكلا) ةيذغتل مدختسيو ( دوقولا بابب ) فرعُت امهادحإ : ضرألا ىوتسم ىلع نيتحتف دوجو - ةناجبب
 يضرعلا روحملا يفو . دامرلا جارختسال مدختستو ( لدبملا ) ىمستف ةيناثلا ةحتفلا امأ ؛ دوقولاب

 نأ ثيح « ةيقرشلا ةهجلا يف ةلاحلا هذه يف عقاولاو رهصلا ناكم دجوي نيتقباسلا نيتحتفلا نم نوكملا

 عافترإ يزاوي عافترإ تاذ ةصنم قوف جاجزلا رهص متيو . فيرصتلل كيمس رادجب ةدوزم ةلباقملا ةهجلا

 « خفنلا بوبنأ فرطب روهصملا قيلعتل امهادحإ نيتحتف ةطساوب كلت عم ةلصتمو نرفلا نابضق

 اذه مجح رغص ىلإ رظنلابو . لمعلا تقو ةنخاس ةروهصملا ةداملا ىلع ءاقبإلا اهتفيظو ىرخألاو

 دوجو دعبتسملا ريغ نم ناك نإو « لمعلل ةدحاو ةحتف ىوس هيف دوجوم نكي مل هنأ دعبتسنال اننإف نرفلا

 . نرفلا نم ةدحاو ةهج يف نيترواجتم نيتحتفلا

 كلهتسي ناك هنإف '١"'ةناجب نرف تاساقم فعض هتاساقم يرصم جاجز نرف نع هفرعن امبسحو

 . مغك نيسمخلاو ةئاملا براقيام كلهتسيس ةيرملا نرف نأ ينعي كلذو « ًايموي بشخلا نم نط ثلث

 هنأ دبال لب .« رهصلل ( نجاطلا ) ةتباث فيواجت هب دجوتال هنأ رهظي نرفلا اذه اياقب ىلع ًادامتعإو

 . جاجرلا ةدام اهيف رهصت ( ةلح ) ةيراخف قتاوب اهيلع عضوت ةبطصم ىلع دمتعي ناك

 يف ةداع نوكت يتلاو (صمحعم « ةروك) ديربتلل ةصاخخ نرفلا اذه يف ةفرغ دجوت نكت مل هنأ ودبيو

 نم ةبرقم ىلع رثعي مل امك . ةفرغلا هذهل اياقب ةيأ ىلع رثعي مل ثيح «نرفلا زكرمل ةبسنلاب يقفأ عضو
 ىلإ ليمن اننإف ساسألا اذه ىلعو « ديربتلل مدختسي امبر لقتسم نرف تاءاشنإل راثآ ةيأ ىلع نرفلا
 روصعلا يف ًاريثك مدختسي ناك ةيولعلا فرغلا نم طمنلا اذهو . ضرغلا اذهل ايلع ةفرغ دوجو ضارتفا

 (11:203005 سوروام سوناباره طوطخم تاملمنتم يف رهظيام لاثملا ليبس ىلع اهنمو «ىطسولا

 يذلا نرفلل برقألا جذومنلا لعلو 14) (ح/وماع ©ةقوامو) رنيساك يتنوم نم ( م9 /ها“ ق ) 8ا35105)

 ريواصتلا هذه يفف «'ءارذعلا حيدمب ةصاخلا ةيسنفلا تامنمنملا ىدحإ يف رهظيام وه ًاقباس هانفصو

 طاعدعتمب ا. 11. زب ل. 18, 0هنلاب رع نعنع ةمانللاع هد [كمو ماع وت, 1974م. 10 (1/
 ارامل, ى, “"1ةعاستلطعم لعد 811عاقلا عنك جنت 2[ةموئعلاسمع هند ]ه5 نلل 81هددنلا, مرتان عتمصهلم ع )1١4(

 (مععملعقف دعالمه همعلعام لعال*دلتم هحعللوععو نععألعصاملعر 21/111 5تااتلقحلتع لأ دأانلل5 لع] (نعواعم

 [ملتمصمم لأ ةاسلأ ةانآل' هلام 51علتمعابو, ؟ه1. 2, ذممأعأاو, 1971, مرت. 609-632 .

 3ك عدعولعج طالقل, 0., آنه ظسمفمم لعا وأئلم 111 اعألف هد اسف ععصعم, ظلنلتتل 1986م. 5 22530
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم ثنررق 9 سلدنألا 0 ا م ا ا ل ع تو رع ماو ل ند سارت و ل تاع ال ع نت رم ايد

 لمعلا يتحتف ىلإ ةفاضإلاب « دامرلا عمجو دوقولا ةحتف اهيفو نرفلا يف قرحلا ةفرغ ظحالت ةمنمنملا
 . ديربتلل ةيولع ةفرغ دهاشن امك « رهصلا خيصل ريغص بقث امهنيبو

 : ةيسرمب يسلدنألا جاجزلا -؟

 يف نيملسملا خيرات نع يعوسوملا هباتك يف ( م7١/ه١ ق ) يرقملا خرؤملا ةلاحرلا دروأ
 ه4 /م1717-ه١71) يبرغملا ديعس نبا نع هلقن « سلدنألا لوح ًاصن « بيطلا حفن» سلدنألا
 « ةيسرم تاجوتنم ىلع تاعانصلاب صاخلا لصفلا يف يطانرغلا فلؤملا اذه نكز ٠ (م5 -

 اهب عنصيو» : لوقي ثيح ةيندعملا اهتاعانصب كلذكو « زرطملا اهداجسو اهجيسنب هون نأ دعب كلذو

 حادقأ دعت تناك نيتداملا نيتاه نمو . *'” «بهذم ججزم راخفو بيجعلا بيرغلا جاجزلا ةقلامو ةيرملابو
 . "17 بهذم رخآ طمنو ججزملا فزخلا نوعنصي اوناك امك « ةليمجو ةباذج لاكشأ تاذ ةريبك

 امك ٠ ةيناكس ةرجتم ةلاتشق ةضبق يف هيسرم عوقو عم تثدح م1747 /ه١714 ةنس نم ًارابتعاو

 اهيف تدمخأ يتلا ةنسلا سفن يهو « م1777 /ه75765 ةنس نم ءادتبا ديازتي أدب يداصتقا طاطحنا ثدح

 يداليملا رشع ثلاثلا نرقلا فصتنم يف هباتك فلأ دق ديعس نبإ نوكي نأ ضرتفيو . نينجدملا ةروث

 يأ « اهطوقس لبق كلذو ةرهدزمو ةريبك تناك ةيسرم نأ عقوتن نأ يغبني ساسألا اذه ىلعو ؛ (ها/ق)

 ةسايسلا يف ًايساسأ ًارود بعلت تناك ثيح ؛ ( ه١ ق ) يداليملا رشع يناثلا نرقلا فصتنم ذنم

 (ما07١/ه478 - م41١١ /ه2 57 ) شيندرم نبإ : امه نيتزراب نيتيصخش لضفب كلذو ةيسلدنألا

 .(م1598/ه5015- م1558 /ه555) دره نبإو

 نبإ صن نم ةريخألا ةرقفلا ريشت ذإ ؛ ردصملا كلذ هدروأ ام ةثيدحلا ةيرثألا رئافحلا تدكأ دقل

 ةيلاع ةرهشب عتمتي ناك ثيح « بهذملا فزخلا وه ةيسرم يف فزخلا نم قار عون جاتنإ ىلإ ديعس
 تيرجأ يتلا ةيرثألا رئافحلا هذه . ( هال - ١ ق ) نييداليملا ثلاثلاو يناثلا نينرقلا يف عساو راشتناو

 فشكلا نم تنكم ةيئاميكلا ليلاحتلاب ةمعدملاو هسايس ةقطنم يفو ةيسرم يف ةريخألا تاونسلا لالخ

 ًامهم ًازكرم ( ها/ -  ق ) نييداليملا رشع ثلاثلا ةيادبو رشع يناثلا نرفلا لالخ تناك هيسرم نأ نع

 ."'"؟بهذملا فزخلا جاتنال

 1: (مجرتملا) 7١١ ص « ١ج ., قباسلا ردصملا ١ يرقملا 2

 08)ةئ1 عمن, هرج, كأي ال01. آب 2.51 251
 طاوحوتتم طولقعمم, ل, هد 15 ه01هطوردعأمل لع 1". خت نانعو زن ىلا 0ونعأم ةحتلعح, "ةوانلاععااتتص )' (؟١)

 ةمهعدومتل عم ]15 ه2 لع ”1نلأ, عد ل. 15645 (لت), طلقأاقالو لع (0ةاهععاطه, انك أقر 1986, م

 48-411در طاعموب 3/4. زن آ. 8لدكج قمم, "آه 1028 له:جله لع اه مه0اذصعع لع اكدت نع عاانلع عاد 128601201586",

 آم ععدصتعم معللععولع معا 84علز1ةمنومعم 0نعأل عصاملع ركتعسملا ان: عدصقع 1984), !!هىعمعتقب 1986

 مم. 144-46
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 مود ذا وم ميسم حرا د امو ا احا حم ةيسسرم يف يمالسإلا جاجزلا

 امبرلف « ماع يموي مادختسإ تاذ ةيجاجز ناوأ ىلإ رشي مل ديعس نبإ صن نإف جاجزلل ةبسنلاب امأ
 نرقلا نم ىلوألا تاونسلا ذنم ةيريبيإلا ةريزجلا هبش يف ةيافكلا هيف امب رشتنم يناوألا هذه لثم جاتنا ناك

 رصانعب ةفرخزملا عطقلا ةيعون نم اهلعل « ةيعانص ةنيدم يف ةجتنم عطق ىلإ راشأ لب ٠ يداليملا لوألا
 . سلدنألا ندم ةيقب نيب ةرهشلا ىلإ ةيسرم ةنيدمب تقترإ ةرخاف

 ق ) يداليملا رشع ثلاثلا نرقلا فصتنمب ةيسرم يف نيملسملا جاجزلا عانص دوجوب قلعتي اميفو
 ةنسب خورحلاو ةيسرم ةئيدمل رشاعلا وسنوفلا كلملا لبق نم حونمملا زايتمإلب تبثم كلذ نإف ( ها/
 باحصأ حئمن امك» : زايتمالا لوقي ١ ةزيجو ةرتفب نينجدملا ةروث دامحما دعب كلذو م7/ه5

 الاير اوعفدي نأ ىلع جاجزلاب كلذكو يضارألاب وأ ءافلحلا تاجتنمب نورجاتي نيذلا كئلوأو نيكاكدلا
 نيبن امك . (11030 2[88115) اتسيتاب ناخوأ سيدقلل ةينيع فيلاكتك كلذو , ةنس لك بهذلا نم ايسنوفلأ

 امك ائقوقح اوعفدي نأ جاجزلا اذكو يضارألاب وأ ءافلحلا تاجتنمب نولمعي نيذلا ىراصنلا ءافرعلا ىلع نأ

 . "!«ةيليبشأ يف لاحلا وه

 عبرلا يف كلذو ىراصنلا راجتلا ىدل جاجزلا جاتنال عناصم وأ نيكاكد دوجو زايتمالا اذه دكؤيو
 كلذ راوجب نيرقتسم اوناك ءالؤه نأ لمتحملا نمو . ( ها/ ق ) يداليملا رشع ثلاثلا نرقلا نم ثلاثلا
 اذهلو « ةنيدملا روس نم ةيبرغلا ةيبونجلا ةهجلا يف عقاولا (6ءهان,2) ةروقش بابب فورعملا بابلا
 كلذ عمو . نيجاجزلا باب حبصيل ( ه8 ق ) يداليملا رشع عبارلا نرقلا يف بابلا اذه مسا ريغت ببسلا
 كانهو . نينجدملا جاجزلا عانص نم ةيلاج خيراتلا كلذ يف دجوت تلاز ال هنأب ريكفتلا ةروطخلا نم هنإف
 يف كلذو ةيسرم نم اورجاه دق نيملسملا نيجاجزلا نأب ريكفتلا ىلإ انرجت ةعطاق ةيخيرات لئالد
 ىلعأ ىلع ( هال ق ) يداليملا رشع ثلاثلا نرقلا ةياهن يف وأ نينجدملا ةروث عمقل ةيلاتلا تاونسلا
 .ريدقت

 (6»10و 800ا65) سيتنوف سيررت اهيلإ راشأ ىتلا (4102:82) سركلا ةدهاعم بقع هنإف لعفلابو
 لبق نم يمسر نذإب تمعد ةرجهلا هذهو «٠ ةطانرغ ةكلطم حنت ةيسرم سلسل ةيعامجل ةرجه تدع
 يف ررحملا هباطخ بسح كلذو « نيملسملا تاكلتمم ءارشب نبيلاتشقلل حمس يذلا وسنوفلا كلملا
 ةكرح تأدب امدنع «يرايتخالا» حوزنلا اذه لجعت دقلو ,"9 م1504 (ه 50؟) خيراتب ةلطيلط
 يذلا « لوألا يمياخ كلملا دي ىلع م1536-1155 ( ه114 - 5 ) ةنس كلذو ةنيدملا دادرتسا
 فطعنم كانهو .2* يعامجلا دابعتسالا نم ةملؤم تالاح ذاختا بناج ىلإ ناطلسلا ءالجا ىلع لمع
 سبب ا مس مسسابب
 ”1نررعو 8هماعق, ل: "مك م00 عزةنعد طانغءأوللمك عل تا دارام 2111, ءد ا[ معا قطقر 23/111, 141 عأقب (77)

. 2.47 ,1961 
 1طأ لعالم 2. ققح
 0ر5 [هماعؤ, 1عموساستعمام لع ةمععمب ةلستعألقب 1977, م. ااا . 20(
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 تاءانظعلاو :تانلقتلا نم نزع 7 .نسلدتأللا * تودع رق 2 اا قا لاا 2 0 قام قلو د دا هن وق ما هنود

 مكح ةرتف نابإ كلذو « م1104 -م1795 ( ها/٠ 5 - 595 ) ةنس نيبام ةيسرم ةكلمم ىلع رثأ رخآ
 نم نييلاتشقلا نكمت امدنع فاطملا ةياهن يفو . (ةادهه 11 0ع 412862) نوقرألا يناثلا ناوخ كلملا
 . (1هسعالقق) سايروت ةدهاعم عيقوت دعب كلذو م156١ ( ه 8١8 )ةنس ةيسرم ةكلمم ىلع ةرطيسلا

 هحضوأ ام اذهو « نينجدملا ناكسلا نم ماتلا هبش اهولخ ببسب ةريطخ ةمزأب رمت ةقطنملا اودجو

 ىلإ ةفاضإلاب بورحلا ببسبو » : هيف لوقي يذلاو ةيسرم ةئيدم ىلإ هجوملا باطخلا يف عبارلا ودنانرف
 . « اودرش دق نورخآلاو اوتام دق نيملسملا ةيبلاغ نإف ةيسرم ةقطنم يف ةبكترملا ةئيسلا ءايشألا

 ١ : ةيداملا لئالدلا :

 يفف « ردانلا مكحب ةيسرم يف يسلدنألا جاجزلا نم ةيرثألا تافشتكملا لوح نآلا ىتح رشنام دعي
 سرد دقو « نيروشنم نيثحب يف عوضوملا اذه (3107310!2 231320) نولي ورابن لوانت م985١ ماع

 عومجم « بيهذتلا بولسأب ةفرخزم ةرخاف ناوأ ىلإ يمتنت يتلا ةيجاجزلا رسكلا ضعب هتاروثعم نمض

 تافلخملا ءاقلإب صاخلا ناكملا يف تيرجأ يتلا ةيرثألا رئافحلا يف اهفاشتكا مت ةسوردملا عطقلا هذه

 ل ا ل ا ' هسايس عقومب

 . ًايلحم ةعنصم ةفشتكملا جاجزلا رسك نأ ضرتفيو - ًاقباس - ديعس نبإ هركذ امل ًاقبط كلذو

 لزنم جيرهص : وه كلذ ؛« كش نود ردان فشتكم لوح ةيلوألا تامولعملا ًارخؤم انرشن دقلو
 هتلاحو عضاوتم جاجزلا نم هيف رهظام نأ نم مغرلا ىلعو .2'" 705. 810185) صالوكين سيدقلا
 ثلاثلا نرقلا نم يناثلا عبرلا يف قيقد لكشب خرؤيو « ًايتقو هنمازتل ٠ ةصاخ ةيمهأ وذ هنأ الإ « ةمشهم
 ةهجو نم ةريبك تافالتخا ةيجاجزلا تافشتكملا هذه عومجم فشكيو . ( هال ق ) يداليملا رشع

 كلت لتحتو . ةعانصلا هذهل ينفلا ءارثلا ىدم سكعت ثيح « ةفرخزلا بيلاسأ اذكو ةيلكشلا رظنلا

 بكري يجاجز طمن نم اءزج لكشت ذإ ةصاخ ةيمهأ ةحطسملا ةئيهلا تاذ 2 0

 عونلا اذه مادختتسا يف ةميدقلا ةيداملا لئالدلا نم دعت هذهو . مرخملا صجلا حطسأ ىلع ةداع

 ةقثوملا ةديحولا جذامنلا يهو « ةيمالسإلا ةيرامعملا فراخزلا يف ًادج ًالصأتم ناك يذلاو « سلدنألاب

 . ةيندملا ةرامعلا يف صتخت يتلاو نآلا ىتح

 ؛ ةيقيقح تازيمم تاذ ةيجاجز عطق ةدع ''"' لاجملا اذه يف اهمدقن يتلا ثوحبلا رخآ ضرعتسيو

 يف تفشتكا ةمهم ىرخأ عطق بناج ىلإ « ةيسرم ةنيدم لخاد تيرجأ رئافح يف ًاثيدح اهيلع رثع

 حاونوعم ظدلفجممر آ., الصم قكف ةكامصتتعم عد لاسععأد. 1كككانلتم لع دب هزدممع (ةتعلام 5111), !كننعقب (؟5)
1001 

 لاصعمعت (نمكاتللمر ط, “1 الالعم'' عل ل. ةاونبوسم طولحعمات ءأ دلتت, انطق قمم اعادتستعم هد الانف كف 220

 ركداسكأم لع دان جزسم» (ىتوام 2؟111) 1سععتوب 1901, مر. 71-0.

 سنت



 و كر هوو يملأ ع دم ا حد كلا ا ااا ةيسسس رم يف يمالسإلا جاسجزلا

 هذه ةسارد يلي اميف لواحنس - دعب رشني مل اهضعب - اهريغو ةيجاجزلا داوملا هذه ءوض ىلعو

 : ةيلكشلا اهطامنأو ةيفرخزلا اهرصانع بسح ةفنصم ةعانصلا

 : ةيفرخزلا رصانعلا أ

 هذه راكتبا نكم ثيح « خفنلا بولسأب ةعنصم عطقلا كلت نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأ ظحالملا نم

 ناوأ ةعانص راشتنا نم « داليملا لبق يناثلا نرقلا يلاوح كلذو ايقينيف لحاس نم ءازجأ يف ةيئقتلا

 جاقنإ نكمملا نم لعج ديدجلا يعانصلا بولسألا اذه نأ ًاصوصخو « لبق نم ةفولأم ريغ ةيجاجز
 تلازالو « ةرثكب ةيضاملا ةنس يفلألا لالخ خفنلا ةقيرط تمدختسا دقلو . ةداملا هذه نم ةريبك تايمك

 ةعانصب تأدب « ةيعانصلا ةروثلا نم ًارابتعا هنأ الإ . ةيديلقتلا جاجزلا جاتنإ لماعم يف ًايلاح مدختست

 ىتح « جاجزلا جاتنال ةمدختسملا تاينقتلا مدقأ ىدحإ يهو « بلاقلا ةطساوب ةيجاجزلا عطقلا ةيبلاغ

 . خفنلا بولسأ هنيح يف اهلحم لح

 نود ةرشابم طقلملاب ةلكشم ةيجاجز عطق كانه « ركذلا ةفنآلا بيلاسألا مادختسا بناج ىلإو

 ناويحل ةريغص ةيمد نم ءزج اهنأ ودبي جاجز ةرسك كلذ ىلع ةلثمألا زربأ نمو « خفنلا بوبنأ مادختسا

 وذ تمصم جاجز نم ةعونصم يهو ( ؟ لكش ) صالوكين سيدقلا رثب يف اهيلع رثع « عبرألا تاوذ نم

 « ةميدق ةيقرشم عطقب لكشلا اذه ةنراقم نم صانم الو . '"* ضيبأ يليمجت طيخب ةمعطمو قرزأ نول

 نع ريظيام لعلوم" نوعا رجم ناضل ةذيغ ايي ءادنأ ىلع اقتتا ىلا كتانيقلا كلت ىو
 ةردتسو هترتولا نيب ةءانجتلا نم« نم الوكت نينالقلا وكب ىلا هيلع ركع ىذا :ةريدسلاا ةناضتللا» ذه هدا

 ضعب رارغ ىلع ًافلاس اهيلإ راشملا ةنينقلا كلت اهيلع تبثت ةيجاجز ةدعاق وأ ةقلح لايقتسال ةصصخم

 ًادج ةديعب « ( ها" ق) يداليملا عساتلا نرقلا ًةداع اهخيرات زواجتي ال يتلا عطقلا هذه . ةيقرشملا عطقلا

 رشع ثلاثلا نرقلا ىلإ هخيرات دوعي يذلا صالوكين سيدقلا رثب تافشتكم نع ةينمزلا ةيحانلا نم

 لخاد نع ًايئاهن نيملسملا اهيف دعبأ يتلا م1777 /-ه57570 ةنس لبق ديدحتلابو « ( هال ق ) يداليملا

 ." '!اهضبر يف اونطوو ةنيدملا

 1طتلعسب م. 74, 810. 0. 200

 طقتمتلا, (. ل. ةلز((ءاقل(عتات عع نلمعع» نصل هاعتسم كطصتاامينط ءاأعم تنك لع فمطعم هعاعس 8عئاتصب )١9(

352 ,39 ,20 .1 ,1920 

 1لعماكتمكر 31. ةكلهسلع ]آهعور !لالعللو نمل 1986, م. 56 موضحا
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2م أل وع واج 222ج 2 وك و جوا ع تاما د نكت تاجا طخ

 : فرخزم ريغ جاجز -

 فراخزلا نم لاخخ سلمأ وهام كانه نكل « ةيفرخزلا رصانعلا دحأب ًةداع ةيجاجزلا عطقلا نيزت

 حادقأو ناوأ تناك ءاوس « اهمجحو اهلكش نع رظنلا ضغب عطقلا عيمج ىلع قبطني اذهو « ًامامت

 1 . ةيجاجز حيباصمو ريراوق ىتح وأ مجحلا ةريغص
 روصعلا يف (10105215) ريمدت ةروكلو . طيسبلا ةقطنمل ًايلاح ةعباتلا رتييل ةدلب نم ةبرقم ىلعف

 ةياهنب اهخيرأت نكمي ةيبشخلاو ةيندعملا عطقلا نم ةريسي ةعومجم ىلع يوتحي أبخم فشتكا « ىطسولا
 هيلع رثعام ةلمج نمو . ( ه0 ق ) يداليملا رشع يداحلا ةيادب وأ ( ه5 ق ) يداليملا رشاعلا نرقلا

 ةريصق قانعأ امهلو « ةرضخلا ىلإ ليمي فافش جاجز نم نيتعونصم نيتريغص ( نيتطافن ) نيتنينق

 رخبتب حمستال يتلا ةقيضلا امهباقر اذكو ريغصلا نيتنينقلا نيتاه مجح . ( ” لكش ) ةيورك نادبأو

 داو لع امانا انو ويت ىااررح برسم ديول رسما عشت ةلوهسب امهاوتحم

 لمتحملا نمو . ىوتحملا كلذ ةراجتب ةطبترم امهتعانص نإف يلاتلابو « نيمث لئاس ءاوتحال ةصصخم

 درج ةمئاق يف ٌروكذم وهام رارغ ىلع ؛ دلجلا نم بارجب ظفحت لصألا يف تناك تانينقلا هذه نأ

 ةظفحم كلذك» : ( ها/ ق) يداليملا رشع ثلاثلا ترقلا ةياهن ىلإ دوعت يتلا ةلطيلط ةيئاردتاك فحت

 ." ''«رطعلا وأ مسلبلا ظفحل ةريغص ةسيجاجز ةنينق اهلخاد ةيدلج

 ةعومجم ىلع رثع ةيسرم ةنيدمب (51216712) ايريتالب عراش يف تيرجأ يتلا ةيرثألا رئافحلا لالخخو

 « يجاجز حابصم كلذكو - ًاقحال اهنع ثدحتنس - نيتئينقو ةدحاو ةرج يه ةيجاجزلا عطقلا نم

 يداحلا نرقلا ةياهنب تاروثعملا لماك خيبات اهلالخ نم نكمي يتلا تايفزخلا نم ةعومجم ىلإ ةفاضإلاب

 اهمجح ربكب اهيلإ راشملا ةرجلا زيمتت . ( ه5 ق ) رشع يناثلا ةيادب وأ ( هد ق ) يداليملا رشع

 ةليوط ةبقر اهل : ةيفرخزلا رصانعلا نم ًامامت ةيلاخ يهو « يوركلا اهندبو ؛ ( مس 5٠ وحن اهعافترا)

 اهناردجو « أدج ةيقئف ماخلا ةيجاجزلا اهتدام امأ ؛ بصلل بزيم هب طوغضم مفب ةجوتم « ةيناوطسإ هبش

 . ( ؛ لكش ) ةقيقر

 لكش ) يجسفنب نول وذ فافش قيقر جاجز نم عونصم حابصم هالعأ ةروكذملا تاروثعملا نمضو

 نامل عايسلا دع ماطور, نكملا يربأ لقاح لقبا يقف ءاعر قع كان قوما نب

 طعم ظنعمم, ان, /ل1لصأوو رن ؟للسعتوم, 8ةععععاوموب 1942, م.68 . أ
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 ماما اوس ا ورزوما عمسيحس وجني هدو ةيسسرم يف يمالسإلا جاجزلا

 لوحو . ًافنآ اهيلإ راشملا «راونألا تايرث وأ قابطألا حيباصمب ةفورعملا ةيندعملا تاودألا كلت ةفيظو

 امدنع اهنع لماش فصوب ريبج نبإ يسنلبلا ةلاحرلا اندمأ يلفسلا لماحلا تاذ حيباصملا هذه طامنأ

 نم ىلدتتو .. 7: م84١1 /ه0ه٠ ةنس ةمركملا ةكم ىلإ اهب ماق يتلا جحلا ةلحر لالخ اهدهاش

 . ةريبكلاو ةريغصلا اهنم حيباصم ةعومجم ةروكذملا عرذألا عيمج نم كلذكو دفاورلاو حئافصلا هذه بناوج

 ءاوهلا يف ةقلعم اهنم ةدحاو لك ؛ ةعساولا ةيساحنلا يناوصلا نم عون اهئيب ةعقاولا تافاسملا يف كانهو

 ةيبوبنا لماوحب ةدوزم ةيجاجز حيباصم لبقتست برقثب ةمرخم يناوصلا هذهو ؛ لسالس ثالث ةطساوب نازتاب
 ةدوزم ةدضنمك حبصت اهيف حيباصملا لعتشت امدنعو . قسانتم لكشب ةيساحنلا يناوصلا بوقث نم لزنت

 . "''”«راوتألاب ةعطاسلا مئاوقلا نم ديدعلاب

 : بلاقلاب خفنلا

 ربتعي نيثحابلا ضعب نإف انه نم . بصقلا بوبنا مادختسإب اهروذج طبترت ةميدق ةيعانص ةينقت يه
 خفنلا بلاوق نوكتت نأ نكميو ؛ ءاوهلاب خفنلا بولسأ ىلع قباس بلاقلا لخاد جاجزلا خفن بولسأ نأ

 رصانعب ًابلاغ بلاقلا لخخاد فرخزي ؛ لاصلصلا نيطلا وأ بشخلا نم ةداع عنصتو « رثكأ وأ نيئزج نم

 . اهبص دعب ةيجاجزلا حادقألا ناردج نيزت ةبولقم

 ةيجاجزلا عطقلا نم ديدعلا كانه نأ ةيسلدنألا ةيسرم ةقطنم يف ةفشتكملا تاروثعملا لدتو

 رشع ثلاثلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف ةرثكب مدختسا يذلا ٠ بلاقلاب خفنلا بولسأب ةعونصملا

 1 ةسايس عقوم رئافح نم ةجرختسملا ةيجاجزلا عطقلا عومجم هيلإ ريشيام وهو ؛ ( هال ق ) يداليملا

 ق ) يداليملا رشع ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا نم ًارابتعا هناكس هرجه يذلا مخضلا نصحلا اذه
 نم ثلاثلاو يناثلا نيعبرلا ىلإ هيف ةفشتكملا عطقلا مظعم خيرات دوعي نأ نكمي ساسألا اذه ىلعو ( ها/

 بولسأب ةعونصم ًابيرقت /7 1 اهنم ةيجاجز ةعطق ١0٠١ نع لقي الام تفنص دقلو .'""”روكذملا نرقلا

 . ةزراب ةيفرخز رصانع لمحتو بلاقلاب خفنلا

 نم زربيو « ام دح ىلإ ةهباشتم بلاقلاب خفنلا بولسأب ةذفنملا ةيفرخزلا رصانعلا نأ ركذلاب ريدج
 ةفيثك ةكبشب لفمتيف لوألا رصنغلا امأ .:ةيسأرلا ديداخألاو * لحتلا ايالحخا# فراخز : امه نيطمل اهئيب

 آو الانطوزتب 4 امهم لعأ هعتعساأع. لكا دلربام 3>عآل ةصخنع !ه5 هزمك. ظكتطتقي !كاع0ل., 20. ا هماقق 201 05(

 طعاتممع ةلكدنا1ن 5218200, 8ةمععاوتقب 1988, م.
 رلوتومم طولقعمال, ل, "آه مموانأوأاه ققاعااومق زن هيك ءمدكععب ءدعامك : 18 لعجموطاقعتمم لع ةازنهمق'ر عر (7710)

 4م. 8وعدمممم (عل), ©نعمععر (معال1 1 قاتمص عا طقطتامأا لهم 1ع محمصلع رصعلت عتاد دععم تنل 8[هنعس ةعع

 (6دماسانسنب 3) (812ل 10, 27-24 صماأ عددطت“عر 1985), مم. 207-14.
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئدنألا هم ممم همم همم همم همم همم هم مم م مم مم م مم هم ممم هم م مم همس م عم م م ل

 . 25 لكش ) ةيجاجزلا ةينآلا حطس لماك ةداع يطغت يتلا ةيجيلهالا وأ « لكشلا ةسدسملا رصانعلا نم

 رصنعلا امأ . نيملسملا نيجاجزلا دنع ًاريثك مدختساو ةيكيسالك رودج,وذ يليمجتلا رصنعلا اذهو

 . ينامورلا جاجزلا يف مدختسم كلذك ناك دقف « عولض » وأ نار ديداخأ نع ةرابع وه يذلا رخآلا

 تايجاجزلا هذه تناك نإو « ةيجاجزلا ةسايس تاروثعم ىلع ءاوس دح ىلع نيرصنعلا الك رهظيو

 :1011 لكل )عراق ني شبام

 لقأ كش نود ناك نإو « زيمم رخآ رصنع ةمث ةسايس جاجز نمض ةفنصملا ةيفرخزلا طامنألا نمو

 . ( لكش ) دج ةدرجم ةلاحب رهظي يذلا يتابنلا رصنعلا وه كلذ « نيفلاسلا نيطمنلا نم ًامادختسا

 زكرم نم ربكألا ءزجلا ةلاحلا هذه يف ىفتخإ نإو « ةجودزملا ةيليخنلا ةفعسلا نم رصنعلا اذه ردحنيو

 « ةطيسب ناقيس ىلإ ةيتابنلا قاروألا لوحتت داكتو : نيتفعسلا نيب يتابنلا نصغلا هلحم لحو رصنعلا

 هتنراقم لالخ نم يزكرملا رصنعلا كلذ ىلع فرعتلا نكميو . ينوزلح لكشب ةينحنم ةيولعلا اهفارطأ

 نيرخآ رصنعلا كلذب طيحيو "17 فوجم معرب ةئيه ىلع لواطتم يجيلُمإ لكش اهل « ةلئامم جذامنب
 5590م رامث اههناك نيزئاد

 ةزيمملا ةيجاجزلا حادقألا ضعب ةئيزم ةسايس تافشتكم يف ًامود ةيفرخزلا طامنألا كلت رهظتو

 ةيشاح تاذ ةدعاقو ؛ جراخلا وحن ةزراب ةفش اهل ٠ بولقم عضو يفو ةصقان ةيطورخم ةئيه ذخأت يتلا

 روصعلا جاجز يف ةفورعملا ةيداعلا طامنألا نم دعي لكشلا اذهو . اهتفاح ىلع يفرخز طيخب ةمعطم

 ب ةداع فرعت يتلا ةليمجلا يرخصلا رولبلا فحت يف حضاو لكشب ىلجتيو « ةيمالسإلا ىطسولا

 لمعتسم وه امل ةهباشم رصانعب ةفرخزملا ةعيدبلا حادقألا هذه لثم دوجو ربتعيو . "1160185 ع1 3567”

 لكشلا ثيح نم نيطمنلا نيذه قباطت نأ امك 2" لاجملا اذه يف مهم ءيش ةسايس عطق ىلع

 . امهنيب اميف ةنراقملا نكمي يتلا جذامنلا برقأ دعي ةفرخزلاو

 رثب يف ةفشتكملاو ةيلطملا فراخزلا تاذ ةحطسملا ةيجاجزلا رسكلا كلت ًاضيأ ركذلا قحتسي اممو

هبش فراخز راثآ لمحت ةيلزنم ( ةيسمش ) ةيجاجز ةذفان نم ءزج نع ةرابع يهو ؛ ؛؟ صاالوكين سيدقلا
 

 . 1( 4 لكش ) دراب ناهدب نيتيلطم نيتجودزم نيتفعس نع ةرابع تناك اهنأ ضرتفي نكل ؛ ةسومطم
 تيس سس س
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 00 ا ا ا ا ل ةيسرم يف يمالسسإلا جاجزلا

 ًارخؤم فشتكملا سأكلا كلذ وه بلاقلاب خفنلا بولسأب ةعنصملا ةيجاجزلا فحتلا زربأ نم لعلو
 . (8 لكش) ةيسرم ةنيدمب (00165) سيتروك عراش يف يلاحلا انموي ىتح ةرمتسم تلازال تايرفح يف

 هقنع نم ربكألا ءزجلا نأ نيح يف « يوركلا هندب يف ةزكرم ةيفرخز رصانعب ًالمجم ءاعولا كلذ رهظيو
 ةعومجم ةئيه ىلع ةذفنم ةيسدنه فراخزب رصانعلا كلت لثمتتو . ًامامت ةفرخزلا نم لامخ لواطتملا

 نأ نيح يف « ةريغص طاقن اهزكارمب ةصارتم رئاود ةعومجم نع ةرابع اهنم يلفسلا : ةبكارتم ةطرشأ
 ءزجلا « ةيسامخ راهزأ اهلخادب ةطبارتم رئاود ىلع كلذك يوتحيو « هقباس نم عسوأ طسوألا طيرشلا

 ةدعاق امأ . ةعطقتم ةيحطس زوزح هب ثلاث طيرش هلتحي هقنع نم يلفسلا اذكو ءاعولا ندب نم يولعلا

 . ةعانصلا ةادأ ةمالع وأ «روثلا نيع" ب فرعيام هلثمي اهزكرم ةنمثم ةيتابن ةرهزب ةفرخزم يهف ءانإلا

 : ةفاضملا طويخلاب فراخزلا

 ةرارحلل اهضرعت دنع ةعواطم ةندل ةدام جاجزلا ةدام نوك ىلع ةيفرخزلا بولسإلا اذه ةينقت دمتعت

 . ةنخاسلا ةيجاجزلا يناوألا حطسأ ىلع ةلوهسب قصتلت طويخ ةئيه ىلع اهبحس نكمي ثيحب « ةيلاعلا
 تعنص يتلا ميلاقألا عيمج يف عسوم لكشب مدختساو « ميدق لصأ وذ بلاقلاب خفنلا بولسأك وهو

 . ميدقلا دهعلا رخاوأو ينامورلا دهعلا يف ايروس يف ًاصوصخو جاجزلا

 « ةفرخزملا ةينآلل يلصألا نوللا نع هنول فلتخي يجاجز طيخ ةفاضإب ةقيرطلا هذه ذيفنت متيو
 ةيجاجزلا طويخلا لغتست نأ نكمي كلذك . ةيلامجلا هحمالم زاربإو ناولألا ددعت ةيصاخ هبسكيف

 . نازتإلا يف ةدايز اهئاطعإل ىتح وأ « اهنم ةشهلا ًاصوصخو ةينآلا ندب نم ةنيعم ءازجأل ةيوقتك ةفاضملا

 نم لوألا فصنلا لالخ فثكم لكشب يفرخزلا بولسألا اذه نويسلدنألا نوجاجزلا مدختسا دقو

 ةيجاجزلا ةسايس تافشتكم لالخ نم نكمأ ذإ . ريدقت لقأ ىلع ( ها/ ق ) يداليملا رشع ثلاغلا نرقلا
 اذهب تفرخز دق ماعلا اهعومجم نم /5,6 ىلإ لصت ةلوقعم ةيوئم ةبسن نأ نم تبثتلا ةريثكلا

 ةفرخزلا بولسأ سكع ىلع هنأ ركذتن نأ بجي نكل « ةلهو لوأل ةيندتم ةبسنلا هذه ودبتو . بولسألا
 ىلعأ يف اهعبر زواجتي ال ٠ ةيجاجزلا ةعطقلا نم ًاريسي ًاءزج ةداع يطغت ةفاضملا طويخلا نإف بلاقلاب

 نإف ساسألا اذه ىلعو . ةجاجزلا قنع وأ ةفش يف ةيشاح درجم تاالاحلا نم ريثك يف ودبت امنيب « ريدقت

 عطقل ةعبات تناك اهنأ دبال « ةفرخزم تسيلو ةثولم رهظت يتلا ةيجاجزلا رسكلأ نم اهب سأبال ةيمك كانه
 . فاضم طيخ ةطساوب ةفرخزم ةيجاجز

 ربتعي هنأ الإ ٠ ةيجاجزلا يناوألا ةفرخزل ةرثكب مدختسا يليمجتلا بولسألا اذه نأ نم مغرلا ىلعو

 يف بصمو يبناج ضبقمب ةدوزملا لكشلا ةيرثمكلا نادبألا تاذ ةيجاجزلا تانينقلا كلت تازيمم نم

 نم قيضلا ءزجلا يف اذكو ةعطقلا ةفش يف ةفرخزلا هذه دوجو ىلع ةداعلا ترج ثيح . بكسلل اهتهوف
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 و . ةصصفملا عالضألا تاذ ةهوفلا يف كلذك ىلجتت نأ برغتسملا ريغ نم ناك نإو « قنعلا

 ل

 . ( 4 لكش ) سوؤكلا يف مدختست يتلاو ةرضخلا ىلإ ةبراضلا ةغبصلا كلتو قفتت ال نيتلاحلا

 ةينآ يف ةفاضملا طويخلاو بلاقلاك نييفرخز نيبولسأ نيب , عمجلا تالاحلا نم ريثك يف نكميو

 اهيلع رهظي يتلاو « ةسايس تافشتكم نمض ةرشتنملا رارجلا كلت يف ًايلج كلذ رهظي « ةدحاو ةيجاجز
 يتلا « لحنلا ةيلخك» بلاقلاب ةذفنملا رصانعلا عم مئالتم لكشب ةفشلا يف فاضم يجاجز طيخ ةداع

 ةصصخملا ةرقفلا يف ليصفتلاب اهنع ثدحتنس يتلاو « ( 5 لكش ) ةعطقلا ندب ءازجأ ةيقب فرخزت

 : . ةيلكشلا رهاظملل

 هاندهاش ام رارغ ىلع « ةريغصلا ةيجاجزلا ةيعوألا يف ًاعم نيتيفرخزلا نيتينقتلا كلت مدختستو

 هنم رثكأ يفيظو رود هل ةدعاقلا ةفاح يف ةفاضملا طويخلا بولسأ نأ دجن ةلاحلا هذه يف نكل .افنآ

 . نارتالا نم أديزم اهبسكي امك « ةعطقلا نم ًادج ساسح ءزج ةيوقت وه كلذ ؛ يفرخز

 نإف « ةعطقلا لوح ينوزلح لكشب فتلم طيخ نم مجانلا طيسبلا يلامجلا ريثأتلا ىلع ةوالعو
 لاثم كانهو . ةعطاقتم ةيفرخز بيكارت ىلع لوصحلل ةفاضملا طويخلا ةينقت مدختسا يسلدنألا جاجزلا

 ثيح . ( ٠١ لكش ) ةسايس يف فشتكم مجحلا ريبك يجاجز سأك ةفاح ىلع رهظيام وه كلذ ىلع

 ةنكادلا ةغبصلا اهيلع بلغت ةيفرخز رصانع نم ةعومجم لكش ىلع ةرضخم ةنيجع قوف طويخلا تفيضأ
 يف رهظيو . ( ةيندعم ةغيبط تاذ ةدسكأتم ةقبطب ًامامت ةوسكم اهنأل ةعطقلا ناولأ زييمت بعصلا نمو )

 ةيجيلهالا رصانعلا نم ةعومجم « ئىتان يقفأ طيخ ةطساوب ةبقرلا لفسأ نع ةلوصفملا ةينآلا هذه ةفاح

 ىلإ مسقم وهف سأكلا ةبقر نم يلفسلا ءزجلا امأ . اهزكرم يف زورب عم ةيطورخم هبش ودبت يتلا ةزرابلا
 ةيفرخز طوطخب تاحاسملا هذه تفرخز دقو « ةلصخلا ةئيه ىلع ةيسأر رصانع ةطساوب تاحاسم عبرأ

 نم تممر دق ةيجاجزلا ةينآلا هذه نأ نم مغرلا ىلعو . ةدرجم ةيتابن رصانع اهنأكو ودبت ةينحنم

 كلذ ىلجتتيو « ةيفرخزلا اهرصانع ذيفنتو اهتعانص ناقتاو ةقد ىدم زربت اهنأ الإ ةيجاجز رسك ةعومجمم

 . نيزيمملا اهمجحو اهتئيه يف

 : ةصورقملا ةئتانلا فراخزلا

 طقلم ىوس هب ةفرخزلل جاتحي ال ذإ « هذيفنتو هلكش يف طيسب يفرخز بولسأ نع ةرابع يه

 ةطساوب ةيجاجزلا ةينآلا حطس صرق وأ شمكب كلذ لثمتيو . جاجزلا لايخ ةعس بناج ىلإ ءريغص

 دنع يأ كلذب جاجزلا ةجوزل ةجرد حمست امدنع كلذو « ةئتان ةيفرخز رصانع ىلع لوصحلل طقلملا

 فعل



 00 ةيسسرم يف يمالسإلا جاجزلا

 دهعلل دوعي يذلا يسرافلا جاجزلا يف ةرثكب مدختست ةيفرخزلا ةينقتلا هذه تناكو . ةنيعم ةرارح ةجرد

 لقأ اهروطت ىدم ناك نإو « بولسألا اذهب ترثأت دق ةيمالسإلا جاجزلا ةفرحخز نأ ودبيو ؛ يناساسلا
 0 لا يقسو

 نسحل اهنكل « طقف ةدحاو ةعطق ىوس بولسألا اذهب ةفرخزملا ةيجاجزلا يناوألا نم انيدل تسيلو
 تيرجأ يتلا ةيرثألا رئافحلا يف اهيلع رثع ةيجاجز ةنينق نع ةرابع ةعطقلاو . ( ١١ لكش ) ةلماكتم ظحلا

 ليوط قنع هنم زربي يورك ندب ةنينقللو . افنآ هيلإ راشملا وهو ةيسرم يف (ط12:6118) ايريتالب عراش يف

 دقلو . ةبسانم ةيرئاد ةدعاق ىلع سلجتو « بكسلل فرط تاذ ةصصفم ةهوفب يهتنيو يناوطسأ هبش

 لماش (خمك) حزقت اهحطس ىلع رهظيو « ةقيقرو ةفافش ةرضخم ةنيجع نم خفنلا بولسأب تعنص

 قيرط نع ةذفنم ةيدومع تاءوتن ةسمخب فرخزم ندبلا فصتنمو اهلوح نم ةيعيبطلا تالعافتلا ببسب

 . صاخ طقلمب اهيلع صرقلا

 : ةمعطملا فراخرلا

 ىلع ةرشابم رادت ثيحب ةينآلا ندب ىلع ةندل ةيجاجز نابضق ةفاضإب ةيفرخزلا ةقيرطلا هذه لثمتت
 ىلع ةيجاجزلا نابضقلا هذه جومتتو . ةزراب ىقبتالو ةينآلا ةنيجع عم نابضقلا جزتمت ىتح ةحطسم ةادأ

 كرتت ةبقاث تاودأ مادختساب كلذو ٠ ةلبنسلا وأ ةشيرلا ةئيه ىلع ةيفرخز رصانع ةلكشم ةينآلا حطس

 نيجاجزلا دنع كلذو ًادج ةميدق تارتف ىلإ ةيفرخزلا ةينقتلا هذه دوعتو . ةعطقلا حطس ىلع اهراثآ

 صاخلا بصقلا بوبنأ عارتخا لبق يأ « داليملا لبق لوألا نرقلا يف اهومدختسا نيذلا نييرصملا

 كلذ يف امب طسوتملا ضيبألا رحبلا قطانم يف ًاريثك يليمجتلا بولسألا اذه رشتنا دقو . خفنلا ةيلمعب

 طامنأ ليمجتل مدختسا ثيح « داليملا لبق ثلاثلاو سداسلا نينرقلا نيب كلذو « ةيريبيألا ةريزجلا هبش

 مدختسا يمالسإلا قرشملا ميلاقأ يفو . «رتسبلألا» وأ «يجاطرقلا جاجزلا» مساب ةفورعملا جاجزلا

 يف ًاصوصخو ( هال - 0 ق ) نييداليملا رشع ثلاثلاو رشع يداحلا نينرقلا نيب كلذو ةتوافتم بسنب

 . ايروسو رصم

 اهادحإ ؛ ةيسرم ةقطنم نم اهلكو ةيفرخزلا ةينقتلا هذهب ةلمجم ةيجاجز عطق ثالث فاشتكا مت دقو

 نيح يف « ءاقرز ةفافش ةنيجع نم عونصم سأك نم ءزج نع ةرابع يهو « ةسايس عقوم يف اهيلع رثع
 سيدقلا رئثب اهردصمف ةيناثلا ةعطقلا امأ . قازقز ةئيه ىلع ةلكشمو ضيبأ نولب ةيجاجزلا نابضقلا رهظت

 [1جوومم, 1. ديرب اكاهصتع ©]همد, 1عمدوقل علل, 1970, م. 6 ةركف
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 تاءانطعلاو تانيلعتلا نيم نور : نسلدتألا هدم ا م

 ةصاخلا ةقياسلا ةرقفلا يف اهنع ثيدحلا رم دقو « ةدرجم ةيناويح ةيمد نع ةرابع يهو صالوكين

 . "7بلاقلاب ةفرخزلا بولسأب

 ريغ ةعيبط تاذ ةينآ نم ًاءزج لكشت تناك اهنأ ضرتفي ةيجاجز ةرسك يهف ةثلاثلا ةعطقلا امأ

 نع ةرابع يهو . ( ١7 لكش ) ةيسرم ةنيدم يف تيرجأ ةيرثأ رئافح يف ًارخؤم اهيلع رثع دقو «ةفورعم
 ؛ةدعاق نع ةرابع تناك لصألا يف اهنأ ودبيو « يناوطسإ هبش صقان يطورخم لكش تاذ ةتمصم ةعطق

 نأ نيح يف ١ قرزأ جاجز نم ةدعم يهو . زاكترإ ةعطقنك هيلع دنتسيل حطسم عساولا اهفرط نأ ثيح

 ةحسم ًايلاح اهحطس ىلع رهظتو . ىغيبأ نول تاذ اهحطس لمجت يتلا ةفاضملا ةيجاجزلا نابضقلا

 لكشب ةعطقلا حطس ىلع دهاشتو . اهتنيجع يف ةرثؤملا ةيعيبطلا تالعافتلا ضعب ةجيتن (خمك) ةحزقتم

 ةيجاجزلا نابضقلا ءاوتحال ةداح ةادأ ةطساوب تلمع يتلا ةيدومعلا ةقيضلا زوزحلا كلت عفا

 . ةلبنسلا وأ ةشيرلا ةئيه ىلع زيمم لكشب رهظت ينلاو «ةمعطملا

 سيروت هرشنو ءارمحلا يف هيلع رثع مجحلا ريغص سأك عم ةعطقلا هذه نراقن نأ نكميو

 عنصم وهو « انيديأ نيب يتلا ةعطقلا فراخزل ةقباطم ( حدقلا ) سأكلا اذه فراخز رهظتو «2؟'”سابلاب

 . ضيبأ نول تاذ ةيفرخزلا هنابضق نأ نيح يف ةيجسفنب ةئيجع نم

 : ةعوبطملا فراخزلا .

 يناوألا حطسأ ىلع فراخزلا ذيفنت اهيف متي يتلا ةيفرخزلا ةينقتلا كلت ىلع حلطصملا اذه لدي

 ثيحب « ةيلمعلا هذهل ًاقبسم دعي متخ ةطساوب يليمجت رصنع يأ عبط لالخ نم ةنخاس يهو ةيجاجزلا

 يف مدختسي ناك بولسألا اذهب ةذفنملا فراخزلا نم طمنلا اذهو . ةبولقم ةيفرخزلا رصانعلا هيلع رفحت

 . اهريغو

 يذلا طقلملا عرذأ فارطأ دحأ ةطساوب ةيجاجزلا يناوألا حطسأ ىلع عبطلا يف ةداعلا ترج دقلو

 ام اذهو « دارملا يفرخزلا رصنعلا عارذلا كلذ ىلع رفح دق نوكي ثيحب فراخزلا ذيفنتل مدختسي

 . ةيجاجزلا ةيسرم يناوأ يف ثدحي

 لاسعمعت (نهكاتاله, طر 0م. كغرم. 74, طوب 360 . 04(

 1همعو 8ولطدكر آ.., داع خاصمطقلع. ةعاع طاومممت. ةدناع 81ه ل عزم (ةسو ؟ةتكممصتمع. 4), ملف, 1949, (غ١)

 ىف



 000 ا ا اا ا ا ا ا اا ةيسرم يف يمالسإلا جاجزلا

 ةيفرخزلا ةينقتلا هذه اولوازي مل ةيسرم ةقطنم يجاجز نإف ةيجاجز رسك نم فشتكا ام ىلع ًادامتعاو
 فرخزم اهنم يأ ىلع ةسايس يف ةفشتكملا ةيجاجز ةرسك ةئامسمخو فلألا نيب نم رثعي مل ذإ « ًاريثك

 . ةقيرطلا هذهب ةفرخزم ةيسرم ةنيدم سفن يف اهيلع رثع عطق ةعومجم تدجو نيح يف « بولسألا اذهب

 ةطساوب ةموتخم نيعلا ةئيه ىلع رصانع اهيلع رهظت ةيجاجزلا صضباقملا نم رسك نع ةرابع يهو
 . طقلملا

 يهو ؛ ( 1 لكش ) بيكرتلا ةلماكلا ةديحولا ةيجاجزلا ةعطقلا ىلع يفرخزلا رصنعلا اذه رهظيو

 لكش وذ ندبو « لواطتم قنع تاذ يهو « ايريتالب عراش يف كلذك تفشتكا ةيجاجز ةرج نع ةرابع

 يبناج بكسم اهيفف اهتهوف امأ « ةعانصلا ةادأ راثآب ظفتحت تلازالو ةفوجم اهتدعاقو صقان يطورخم

 طيحت ةقلحو « ةيزكرم ةطقن امه : نيزكرمتم نيئتان نيرصنع ىلع ةيليمجتلا اهرصانع لمتشتو « ريغص
 لوح عضاوم ةثالث يف ( نويعلا ) ةيفرخزلا رصانعلا هذه رهظتو . ةعطقتم طوطخب ذفنم امهالكو « اهب

 نيمانا ودييو + ةاهنما ةيقلقلا ةيدتلا ىف ومد اهنلانلا امإ ا: ةنيقلا يدعم وداج نعت اهتعانانلإ + ةمرقلا
 ةرجلا ةهوفب ةفرخزلا نم يلاخلا طقلملا عارذ لاخدإ نم ٍجاَجّرلل دبال ةيفرخزلا رصانعلا هذه ذيفنت

 مااا فانت نيت

 لوح لؤاستلا ىلإ اندوقي نيعلا لكشو يفرخزلا رصنعلا كلذ نيب ريبكلا هباشتلا نأ ةظحالملاب ريدج

 عطقلا كلت ةصامخو « يسلدنألا فزخلا ةسارد دنع ًايلمع انتبثت دقلو . رصنعلا اذهب ةفرخزلا نم فدهلا

 نم ةيامحلل مدختست يتلا ةيئاقولا رصانعلا نم ةلئاه ًادادعأ كانه نأ « ةفيثك فراخسز لمحت يتلا

 نمل يلاتلابو يناوألا تايوتحمل ةراضلا ( حاورألا ) تادوجوملا نم وأ « ةيذؤملا ةريرشلا تارثؤملا

 زرح ةداع اهئردل مدختسي يتلا « نيعلا ١ ىلإ ةيذؤملا تاداقتعالا هذه مظعم لصأ دوعيو . اهكلهتسي

 ةينآلا ةهوف لوح رصانعلا كلت عضو لعلو .؟"'اهنم ةياقولل مدختسيو « نيعلا لكش ذخأي لاعف يديلقت
 ةفاكب كلذ هل ببستيف « همف قيرط نع ةينآلا ىوتحم لوانتي نم ىلإ ريرش ينج لوخد نم ريذحتلا ينعي
 . ىذألا عاونأ

 ؛لاغتربلاب 6160018) هلتريم يف دجو يسلدنأ ناجنف ىلع قباطم هيبش هل هذيفنت بولسأ اذكو يفرخزلا رصنعلا اذه (41)
 ملسعتلف 1عجفتممب زل, “؟/1لمنمو ةصضانعمو لع !كتاماق" ةسدعم1همأ8 يف روشنملا مسرلا بسح كلذو

 8لعلتعمدلب 1, همام, 1992, م. 4ك, 10.2 .
 11/عواعممس لعب ا0., “"[1طع طكوعأع هرتوتم 01 1100تملط [آدنواعضلم', لمعمل آ 01 مما ممماموتعمل طصمفلننكعر (55)

 202117, 1904, مم. 211-223 .

 ا



 تاءاطعلاو تايلقتلا نم ثورق : سئدنألا ايام اكد 2 داو ل1 وك مدر كت اخ نو دع مر ها ردا ووسط هه ع

 : انيملاب ةيلطملا فراخزلا -

 ودبيو . ةميدق لوصأ ىلإ ىطسولا روصعلا يف ةفورعملا تاينقتلا ةيبلاغك ةيفرخزلا ةينقتلا هذه دوعت
 مادختسإ لظ دقو . خفنلا بولسأ بناج ىلإ كلذو « ىندألا قرشلا نم ةينامورلا ةراضحلا تلصو اهنأ

 ةياهن ىتح ىرخألا تاينقتلا ىوتسم سفن ىلع يمالسإلا دهعلا نم ىلوألا نورقلا لالخ ةينقتلا هذه

 زكارم يف همادختسإ شعتنإ امنيح ( ه8 ؛ 7 ق) نييداليملا رشع عبارلا نرقلا لاوطو رشع ثلاثلا نرقلا

 ًاريثك بولسألا اذه مدختسا ثيح « زكارملا كلت زربأ قشمدو بلح دعتو « ةيروسلا جاجزلا جاتنإ
 ترثأ دقلو . دجاسملا حيباصمب ةفورعملا كلت ًاصوصخو « ةيجاجزلا تاودألا عاونأ عيمج ةفرخزل

 . ةيئولطق يف لاحلا وه امك « ةيحيسملا جاتنإلا زكارم يف حضاو لكشب انيملاب ةيلطملا تايجاجرلا كلت
 وأ لكشلا ثيح نم كلذ ناك ًءاوس ةيقشمدلا ةيجاجزلا تاعانصلا نودلقي دوقع ةدعل اهعانص لظ يتلا

 . ةيفرخزلا رصانعلا ثيح نم

 ةينآلا حطس ىلع اهنحس دعب ةنولملا ةيجاجزلا ءالطلا ةدام عضرب انيملاب ةفرخزلا ةيلمع لثمتتو
 . ةداملا كلت ناليس عنمل كلذو ةلزاع ةينهد ةدامب فراخزلا لاكشأ هيلع تذفن نأو قبس يتلا ةيجاجزلا

 ةدام ىلإ ءالطلا ليوحتل كلذو ىرخأ ةرم نرفلا ةينآلا عدوت ةيفرخزلا رصانعلا ىلع ءالطلا عضو دعبو

 ذيفنت ىلع ةداعلا ترج دقلو . ةفرخزملا ةينآلا جاجز راهصنا مدع ىلع ديدشلا صرحلا عم ةتباث ةئدل

 . جاجزلا رهص نرف نع فلتخي صاخ نرف يف ةيفرخزلا ةيلمعلا هذه

 ةيسلدنألا تاروثعملا نيب نم زيمتت انيملاب ةيلطملا ةيجاجزلا عطقلا كلت نأ هيلإ ةراشإلا ردجت اممو
 نرقلا فصتنم يف نييلاتشقلا يديأ يف تطقس ةيسرم نأ ىسنن ال نأ بجيو . ةيسرم يف ةفشتكملا

 بولسألا اذه رشتنا هيلي يذلا نرقلا يف كلذكو نرقلا اذه ةياهن يفو ؛ ( هال ق ) يداليملا رشع ثلاثلا

 اهيلع رثع ةينقتلا هذهب فرحخزم يجاجز ءاعو ةرسك انيدلف كلذ نم مغرلابو . يمالسإلا طيحملا يف

 اهنأ ودبي ةعطقل ةهوف ةفاح نم ءزج نع ةرابع ةرسكلاو . ايريتالب عراش يف كلذو ةيسرم ةنيدم لخاد

 يك ةيرثألا عراشلا كلذ تافشتكمل ةيفاو ةسارد روهظ مدعل ًارظنو . يناوطسإ لكش وذ سأكل تناك

 يداليملا رشع يناثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ىلإ اهعجرن نأ نكميف « ةعطقلا خيرات ةفرعمل اهيلع دمتعي

 ءالطب نييلطم نييقفأ نيطيرش كانهف : ةيسدنهلا رصانعلا يه ةرسكلا هذهل ةزيمملا فراخزلاو ( ه5 ق)

 تحمنإ ةيفرخز ةفاسم ةطرشألا كلتب طيحتو ؛ اهل ةليلظتك ءادوس ةعيفر طوطخب نيدودحمو رمحأ
 . هتهوفب طيحت تناك امبر يتلا تاثلثملا نم ةلسلس زييمت نكمي ءانإلا ةفاح دنعو ٠ ةيفرخزلا اهرصانع

 . ةيجراخلا تسيلو ةيلخادلا ةهجلا نم انيملاب تيلط دق ءانإلا فراخز نأ ودبيو

 "ا



 ا هم مدل دبوس ا نهفوم و ومات انووت هيل ءايع عملا و بس ظننا ل وينر ول ةيسسرم يف يمالسسإلا جاج لا

 نصح يف تيرجأ يتلا ةيرثألا رئافحلا يف اهيلع رثع ةرسك عم ركذلا ةفنآلا ةعطقلا ةنراقم نكميو

 رشع ثلاثلا نرقلا نم لوألا فصنلاب اهخيرأت اننكمي (©0ةقانا]و 06 3102:828000) ودوجأ ىتنم

 اهيل نييقفا نيطيرش نع ةرابغ'قراخزل اياقب ةعطقلا هاله: حطس ىلع رهظت ةإ .. ( ها ق) يدالبلا
 مسر درجم نوكي نأ دعبتسي ال ناك نإو « انيملاب ءالط لصألا يف وه ناهدلا اذه نأ ودبيو . رمحأ ناهد

 كلت اهيلع دجوت يتلا ةئيسلا ةلاحلل ًارظن ةيساسألا هتعيبط نم دكأتلا نكميال ثيح « درابلا ناهدلاب

 . ةرسكلا

 : ةبهلملا فراخزلا

 فزخلا » ب فورعملا فزخلا ةفرخز بولسأ عم جاجزلا يف يفرخزلا بولسألا اذه قفتي

 امبسحو . هلوصأ نع ثحبت يتلا تاساردلا نم ريثكب عوضوملا اذه ينع ببسلا اذهلو . «بهذملا

 تاذ ةيفرخز ةينقت نع ةرابع وه برلسألا اذه نأ لوقن نأ عيطتسن لاجملا اذه يف ثاحبألا هيلإ تلصو

 يف ةرم لوأل ترهظ ةبهذملا موسرلا نأ ًايلعف لاجملا اذه يف نيثحابلا مظعم تبثأ دقلف . يمالسإ لصأ

 هجهن يلع مه نمو (آرقتلا0) مال ىري امنيب ؛ فزخلا فراخز يف كلذو ةيسابعلا نيرهنلا نيبام دالب

 مال ةيرظن تذخأ ول ىتحو .2؟” يداليملا عبارلا نرقلا ىلإ دوعي امبر يطبق راكتبإ وه برلسألا اذه نأ
 كلذ ناك ًءاوس « هروطتو هراهدزإ جوأ غلب بهذملا ءالطلا بولسأ نأ كشي دحأ ال هنإف رابتعالا نيعب

 . ةيسابعلا ةرتفلا نم ءادتبا ديدحتلابو ةيمالسإلا روصعلا يف جاجزلا ىلع وأ فزخلا ىلع

 تاناهدلاب ةفرخزم ناوأل دوعت ةيجاجز رسك ةعومجم نع ثدحتت ثاحبأ ةدع تردص دقلو

 تيرجأ يتلا ةيئايميكلا ليلاحتلا جئاتن ىلع ًادامتعاو . ةسايس يف تفشتكا ةعومجملا هذهو « ةبهذملا

 رشع يناثلا نرقلا ىلإ دوعي فزخلا اذه نإف « رداصملا هتتبثأ ام ىلإ ةفاضإلاب بهذملا ةيسرم فزخ ىلع
 نمو ؛ ( هال ق ) يداليملا رشع ثلاثلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىلإ كلذكو ( ه5 ق ) يداليملا

 « ةقطنملا هذه نم يلحم جاتنإ يه ةبهذملا ةيجاجزلا رسكلا كلت نأب ريكفتلا ىلإ اندوقي اذه نأ يعيبطلا

 سفن يفو ةريخألا تاونسلا يف ترهظ كلذك « نوثالب ورابان هنيح يف اهيلإ راشأ نأو قبس ةجيتن يهو
 . صوصخلا اذهب هانحرط ام ديؤت اهنأ ودبي « ةهباشم ةيجاجز تافشتكم ةيسرم ةنيدم

 كلذب صاخلا تايافنلا يمر نكامأ دحأ يف ةسايس يف ةبهذملا ةيجاجزلا رسكلا ىلع رثع دقلو
 ةصاخس تاهوف ثالث اهنم ؛ ةرسك ةرشع سمخ وحن رسكلا كلت عومجم لصي . ( ١5 لكش ) عقوملا

 ءكقتمصمماب كد ال/., ظعصفلمل 11 نقعنصت. قاما معنع نه ةصعتعسأ هس آكاهسصتع 0 اهمق, خاعالقك, 1972, صب (4150)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 00222222020202 ع ل ل ع

  ةعطقلل يلخادلا هجولا ىلع ةبهذم فراخز فاوحلا هذه ىلع رهظتو « ةحوتفم لاكشأ تاذ ناوأب

 ءالطلا نول توافتيو ؛ ليبقلا اذه نم فراخز لقألا ىلع اهنم ةدحاول يجراخلا حطّسلا ىلع رهظُت امك

 « ةزيمم ريغ ةيفرخزلا اهرصانع نأ نم مغرلا ىلعو . يناوجرألا نوللاو ينوتيزلا نوللا نيب يبهذلا

 طوطخب ةالحم فراخزلا هذه نأ ةظحالم نكمملا نم هنأ الإ ء رسكلا كلت مجح رغص ببسب كلذو

 ةقيقر اهناردج نأ نيح يف « ةفافش ريغو ةمتاق ءاضيب يهف اهنم ةعونصملا ةنيجعلا امأ . ةزوزحم ةعيفر

 « ماخلا جاجزلا ةدام ىلإ ريدصقلا ديسكأ ةفاضإ قيرط نع هيلع لوصحلا مت اهنول نأ ودبيو ؛ ًادج

 . اهل ةيئايميك ليلاحت لمع نم دبال كلذ ديكأتلو

 يف خرؤت اهنإف «٠ بيهذتلا بولسأب ةفرخزملا تايجاجزلا نم عونلا اذه خيراتب صتخي اميفو

 نأ ودبي نيح يف 2447( هه-7 ق ) نييداليملا رشع يداحلاو نماثلا نينرقلا نيب يمالسإلا قرشلا

 ق ) يداليملا رشع يداحلا نرقلا ىلإ اهمادختسا دوعي بيهذتلا ةقبط قوف ةزوزحملا فراخزلا روهظ

 نمزب هدعب وأ هلبق كلذ ناك ءاوس « خيراتلا اذهل دوعت نأ دبال ةيجاجزلا ةسايس عطق نإف هيلعو ء(هم

 ةبهذملا تايجاجزلا نم طمنلا اذه بناج ىلإ تفشتكا يتلا ةيرثألا نئارقلا جئاتن ىلع ًادامتعاو . ليلق

 رشع يناثلا ةياهن وأ رشع ثلاثلا نرقلا نم لوألا فصنلا وه كلذ ؛ ةقد رثكأ ًاخيرات يطعن نأ عيطتسن

 سفنب ةفرخزم ةيجاجز تاروثعم نم ًارخؤم فشتكا ام يأرلا اذه معديو , 40 ( مه-1 ق ) يداليملا

 ثلاثلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىلإ حضاو لكشب دوعت ةيرثأ تاقبط يف ةيسرم ةئيدمب كلذو بولسألا

 . ( هال ق ) يداليملا رشع

 تفشتكا ينلا راوسألا نم ءزج لوح تيرجأ ةيرثأ رئافح يف تدجو اهيلإ انرشأ يتلا تاروثعملاو

 نم ةعومجمب تاررثعملا كلت لثمتتو (6!ه:3ءاه لع ظومهقد-ش1سعئد) ةيسرمب اينابسإ نأديم يف

 نم بيهذتلا تاقبط مظعم تشالت دقو « يزوريفلا قرزألا نوللا تاذ ةمتاقلا ةيجاجزلا رسكلا

 ضعب زييمت نكمي رسكلا كلت فراخخز نيب نمو . حضاو لكشب ظحالي اهنم ىقبتام نكل « اهحطسأ

 ةسايس ةنيدم عطقك اهنكل « ةيرهلا ةفورعم ريغ ىرخأ ةيفرخز رصانع ىلإ ةفاضإلاب ةيقفألا يشاوحلا

 . ةيحطس زوزح ةساوب ةلمجم

ألا ندملا نيب نم اهتروكو ةيسرم ةنيدم يف تايجاجزلا نم ديرفلا طمنلا اذه لثم دوجو نإ
 ةيسلدن

كلت نم وه طمنلا اذه نأب « لبق نم ورابان ديسلا لعف امك « لوقلا ىلإ اندوقي  انملع بسح كلذو .
 

 تكفتسممملب 05. 12/., 0م. ©. 35: 1عمدلعتسكب الآب 0م. كارم. 23 . 2غ
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 مم سس ماع هاجم همس مسام ع مط ةاهرم عام هاش م مو ةاع مس همم هه مرم م ديس ع ماس ع ةئسرع ماق عام هد هاه ًةيسرم يف يمالسإلا جاجزلا

 وأ ةدروتسم ةيجاجزلا تاروثعملا هذه تناك ءاوسو . ديعس نبإ هنيح يف اهب هون يتلا ةيلحملا تاعانصلا

 رهاوظلا كلت نم ةدحاو ربتعتو « يقرش لصأ تاذ ةيفرخز ةينقت مامأ اننإف ةيسرم يف ًايلحم ةعنصم

 يف عمتجملا اهلبقتسإ يتلا ةيوقلا ةيقرشلا تارثؤملا كلت اهب ينعنو « لاجملا اذه يف ةفورعملا ةيداملا

 . ( هال-5 ق ) نييداليملا رشع ثلاثلاو يناثلا نينرقلا لالخ ةصاخنو ةيسرم ةقطنم

 : ةيلكشلا رهاظملا -ب

 فينصت يف ةبقع ةلمتكم ريغ عطق لكش ىلع ةداع رهظت يتلا ةيجاجزلا تافشتكملا حش لكشي

 ةعيبط نأ ذإ . كش نود هنيح يف ةلمتكم تناك اهنأ دبال يتلاو « ام دح ىلإ ةسناجتم تاعومجم

 تابلطتم جاتنإ يف «٠ ةيفزخلا تاجتنملا يف لاحلا وه امك « تدعاس دق ةيجاجرلا تاعونصملا

 تدعأ يتلا عطقلا ضعب نم ةجاحلا ءاهتنا دعيو ؛ ةئيعم لاكشأل رمتسملا مادخمتسالا ىلإ تدأ ةيعامتجا

 , اهيلع فراعتم ةقباس لاكشأ رييغتب طقف ةليفكلا يه . لامعتسإلل لضفأ زرط فاشتكإ وأ « اهلجأل

 حومط ىلع اهجاتنإ يف دمتعأ ةفولأم ريغ لاكشأ وأ ناوأ داجيإ نود ةلوليحلا نكميال تقولا سفن يفو
 ةيرشبلا تامادختسإلا ىدم سكعتال اهنأل ًارظنو « كش نود ةليلق عطقلا هذه نكل « عناصلا ةبغرو
 . نايحألا مظعم يف ةيخيراتلا اهتيمهأ دقفت اهنإف ةداتعملا

 لكشت امبر ةنيعم تائيه نع فشكت دق ذإ « ًايلكش ةيسرم تافشتكم فينصتل ةيلوأ ةلواحمم كانهو

 الإ نأشلا اذه يف ةددحم تامولعم دوجو مدع نم مغرلابو . ام دح ىلإ ةسناجتم تاعومجم اهنيب اميف

 . ًاقحال اهضرعتسنس يتلا ةيثدبملا تاريدقتلا ضعب عضن نأ نكمي هنأ

 ؛ اهيلإ انرشأ نأو قبس دقو ( حادقألا ) سوؤكلا اهيلع قلطي يتلا كلت يه تاعومجملا هذه ىلوأ

 , ةفيفط ةفاسمل ًايقفأ ةزراب ةفش عم « بولقم صقان طورخم ةئيه ىلع يجاجز ءاعو نع ةرابع اهلكش
 حنميل كلذو ( ١70 77 لكش ) ةينآلا جاجز سفن نم دعم يجاجز طيخب ةدوزم ةدعاقلا ةفاح نأ امك

 تلازالو « بلاقلاب خفنلا بولسأب عنصم ةيعوألا نم فنصلا اذه . تابثلاو لمحتلا نم ًاديزم ةعطقلا

 ةفرخزم يهو . اًبعكم ارتمتنس ١70 يلاوح ىلإ لصتف اهنم ةدحاولا ةعس امأ ؛ ةعانصلا ةادأ راثآب ظفتحت

 نم ودبيف اهمادختساب قلعتي اميفو . ًافلاس هاندهاش ام رارغ ىلع « رهصلا بلاق ةطساوب ةددعتم رصانعب

 لئاوسلا لوانتل مدختست تناك اهنأ دبالو « ةدئاملا تالامعتسال ةدعم تناك اهنأ اهتئيه بسح يهيدبلا

 ىدحإ ىلع رهظيام « ةدئاملل ناوأك ةيجاجزلا ةيعوألا هذه مادختسا ىلع نهربي اممو . صاخ لكشب

 ق ) يداليملا رشع عبارلا نرقلا ةياهن ىلإ دوعي يعيبطلا خيراتلاب قلعتي فلؤمب ةصاخلا تامنمنملا

 "اا



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 6 21 يد 3 رت ملل فاك هادو ما ندا قف يرد الو ل قانا نت ان لاي

 ىلعو « ةيقرش سبالم نايدتريو ةلواط لوح نيسلاج نيصخش ةمنمنملا كلت يف دهاشي ثيح «(ه8
 , 439 هنع ثيدحلا ددصب نحن امل نيهيبش نيئاعو ةلواطلا كلت

 حصنت اهنأ امك «٠ جاجزلا نم عونصملا ةدئاملا مقاط دوجو ىلإ ةيقئاثولا رداصملا ريشت كلذك

 (م77١1 /هههال : ت) رهز نب كلملادبع ناورم وبأ لاثملا ليبس ىلع هركذام اذهو « اهمادختساب

 رسكدت اهنإف اهيف خيبطلا نكمي سيل نكلو دايج جاجزلا يناوأو . .» : لوقي ثيح «ةيذغألا باتك» يف
 يفو طال تاوداك ل ئارملا يف تايجاجرزلا مادختساب ًاريثك حصني هنإف كلذ عمو لقال 00

 هبشي انطيحم يف رهظي ام كلذ تبثيو « ينامورلا رصعلا ذنم ةعئاش تناك ةيعوألا هذه نإف رمألا عقاو

 اهنإف ىطسولا روصعلا يف امأ . '02012(137) سداقب (88610) وليب عقوم هب ينعنو « ةيريبيإلا ةريزجلا

 (طقطططنال) مال باتك يف جذامن لاشملا ليبس ىلع رظناو « يمالسإلا قرشلا يف ًادج ةرفوتم تناك

 ةيعوأ ( 8 مقر 57 لكش ) ةريخألا ةحوللا يف دجويو . 51 ١ 58 . 71. 76 تاحرللا يناثلا ءزجلا

 اهرصائع كلذ يف امب ) ةسايس عطق عم ًالكش هبشلا ةبيرق يهو « يرخصلا رولبلا راجحأ نم ةعنصم
 . ( بلاقلاب خفنلا بولسأب ةصاخلا ةرقفلا يف اهاندهاش يتلا « ةيفرخزلا

 ةعومجم لكشتال ةيسرمب عقوملا يف تفشتكا يتلا «حادقألا» كلت نأ هيلإ ةراشإلا ردجت اممو

 هجوأ نإف لعفلابو . كلذك لكشلا ةيحان نم ةقباطتم اهنإ لب ٠ بسحف مادختسإلا ثيح نم ةهباشتم
 اهنإف كلذ ادع اميف امأ « ةنيابتم بلاوق ةطسارب ةذفنملا ةيفرخزلا رصانعلا عاونأب طقف رصحنت هبشلا

 هباشتلا اذه مهفت ةبوعصلا نم ودبيو . « ةيعانص ةعومجمكا اهفينصت عيطتسن ةسناجتم ةعومجم لكشت

 كلذك ثدحتس ةرهاظلا هذه سفنو . ةدحاو ةشرو يف ةعنصم عطق ةعومجم مامأ نكن مل اذإ يلكشلا

 . سوؤكلا نم ربكأ تايمكب دجوت يتتلاو « ًاقحال اهدهاشنس يتلا «رارجلا ١ ةعومجم عم

 « كلذك بلاقلاب خفنلا بولسأب ةعونصملا رارجلا نم ةعومجم نم نوكتي عطقلا نم رخآلا فنصلا

 « ةفاضم طويخب ةذفنم ىرخأ عم بلاقلاب ةذفنم ةيفرخز رصانع اهحطسأ ىلع بقاعتت اهتقباسك يهو

 طمءاطتم عطقتلب ى., [طتودمستع ©اموور, اعجب الورع 1941, لق 78 . 20:50

 ملاعلا عم نواعتلل ينابسإلا دهعملا « ايثراج ويثاريبسكا قيقحت « ةيذغألا باتك : رهز نب كلملا دبع « ناورم وبأ (4/)
 . (مجرتملا) ١١17 ص 3 م55 ع ديردم « يبرعلا

 (ةنينقلا وأ حدقلا وأ ةجاجزلا) لدب (جاجز) ةملك ةينابسإلا ىلإ رهز نبا صن مجرتم (©6165) سيريب مدختسا (4)
 ودنانرف ديسلا اروكشم هبن دقو ؛ اهسفن ةينآلا ىلع سيلو جاجزلل ماخلا ةداملا ىلع قلطت ج جاجز ةملك نأ حصألاو
 . ةحيحصلا ةءارقلا هذه ىلإ (410050/.1.5) وسنولأ ثيشناس

 طورعج ظلعممب آب, 0م. كأنر م. 32-36 . 29(

 "الا



 1 ا ا اي ل جسر حف ضالدصسألا عاملا

 نوللا نع فلتخي نول هلو ةعطقلا ةفاح قوطي يجاجز طيخ نع ةرابع ةلاحلا هذه يف تناك نإو

 هبش اهقانعأبو ٠ ةحطلفملا ةيوركلا اهئادبأب رارجلا هذه فصتتو . ١7( ؛ * لكش) ةرجلل يساسألا

 نيضبقمب ةدوزم اهنأ امك . ةعطقلل ماعلا مجحلل ةبسنلاب ةريبكو ام دح ىلإ ةعساو ودبت يتلا ةيناوطسإلا
 « بلاقلاب ةذفنملا ةيفرخزلا اهرصانع امأ . اهتبقر نم يولعلا ءزجلا ىلإ نالصيل ةرجلا فتك نم ناقلطني

 عاستإ ةمهم رمألا عقاو يف لهجنو . ةيسأرلا ديداخألا كلذكو « لحنلا ةيلخ» تالاحلا مظعم يف يهف

 تناك اهنأ مقوتنو ؛ ىرخألا تاجوتنملا لقنو ءاوتحإل الو راجتإلل عنصت مل يتلا , رارجلا هذه تاهوف

 قرشلا يف ءيشلا ضعب اهل ةهباشملا عطقلا ضعبب اهتنراقم نكميو . ةدئاملا تاودأ نم ءزجك مدختست

 ةيلاكشإل ةهيبش ةيلاكشإ مامأ انسفنأ دجن اننإف عطقلا هذه نع هاندروأ امم مغرلابو .2"'” يمالسإلا
 عقوم يف ىوس اهنم جذامن ىلع رثعي مل يتلاو « ًاريثك ةهباشتملا رارجلا هذه ةرفو يه كلت : « حادقألا»

 وأ «حادقألا» نم ىأ اهتقطنم يف الو ةيسرم ةمصاعلا يف ال فشتكت مل هنإف انملع بسحو . ةسايس

 حرطن نأ يقطنملا نم ودبيو . ةصاخ ةيلحم تاعانص مامأ نحنف نذإ ؛ ةسايس عقوم طمن نم «رارجلا»

 ريربتل يفكي ام بابسألا نم انيدل سيل هنأ ًاقبسم فرعن انك نإو « اهجاتنإ ناكم ىلع مكحك ةيضرفلا هذه
 تافشتكملا نأ امك « اهيف ةعانصلا ىلع لدت راثآ ةيأ ىلع ةسايس عقوم يف رثعن مل ذإ . مكحلا اذه

 ىلع ميقن نأ هلالخ نم نكمي يذلا دحلا ىلإ ةريفو نكت مل ةقطنملا نم ىرخأ عقاوم نم ةيجاجزلا
 . ةقطنملا هذهب ةصاخ ةيلكش طامنأ هساسأ

 رهظت نأ نكمي عطق فينصتب حمست ةمدختسم ىرخأ تاعومجم ةمث , طامنألا هذه ىلإ ةفاضإلابو

 ةدعملا مادختسإلا اهددحي يتلا ةدوهعملا ةيلكشلا صئاصخلا عم ًاساسأ قفتت اهنكل « ةفيفط تافالتخإ

 . ةقثوملا جذامنلا نم ربكأ ددع رفوتي امنيح بيرقلا لبقتسملل يلكشلا فينصتلا رمأ يف يئاهنلا

 : حطسملا جاجزلا 5

 حمس نولم وتسم جاجزب ةلثمتملاو « ةيسرم يف تفشتكا يتلا تاروثعملا كلت لاجملا اذه يف زربن
 دصقنو « ةيمالسإلا ةيجذومنلا ةرامعلا نم ًاءزج ىلاحلا انموي ىلإ لكشي لازال رصنع دوجو نم دكأتلاب

 , 617« تايسمش وأ تايرمق » اهيلع قلطي ىتلاو ناولألا ةددعتملا ةيجاجزلا ذفاونلا اهب

 آقستلب 0. ل., هم. كأن, 1. 18,50.13 060(

 1ئصعمعج ©ةقانلاه, ., 0و. كار مص. 71-80 . 65(

 فكل



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2-2 22 2 تل محال لحل اح ل كاع ع كح عم هام مساع م مع ع

 « يمالسإلا قرشلا يف يومألا دهعلا ذنم ديج لكشب ًاقثوم ةيجاجزلا ذفاونلا هذه مادختسا دريو
 سابلاب سيروت نم لك ناك نإو . ةعضاوتم جذامن درجم ىوس سلدنألاب اهنم دجن داكن ال كلذ عمو
 . *ةدئار تاسارد عوضوملا اذه يف ادعأ دق تربمال يبلإو

 ةينامث ىلإ اهعومجم لصي يتلاو صالوكين سيدقلا رثب نم عطقلا هذه نم جرختسا امبسحو
 ةعبرألا ناولألا هذه نأ ودبيو . ةيجسفنبو ةيلسعو ءارضخو ءاقرز ناولأ اهنم انيدل نإف « ةرسك نيعبرأو
 امدنع (816ان16) يئنويم هظحال ام اذهو « نيملسملا ةيجاجزلا ذفاونلا عانص ىدل ةلضفملا يه تناك
  ةيجذومن عطقك  اهنراقو شكارم يف نيطبارملا ةبقب صاخلا ( يوتسملا ) حطسملا جاجزلا سرد
 . *”!ةيروصنملا اربصو دامح ونب ةعلق جاجزب

 ةيرئاد صارقأ مادختسإ قيرط نع ةجتنم اهنأب لوقلا نككمي عطقلا هذه صحفو ةنياعم لالخ نمو

 «جاتلا» وأ ايرثلا جاجزب فورعملا جاجزلا جاتنإب صاخلا يديلقتلا بولسألا ةطساوب ةعونصم ةيوتسم

 يزكرملا درطلا قيرط نع حطلفت مث ةيجاجز ةعاقف خفنب يعانصلا بولسألا اذه لثمتيو . (18 لكش)

 تايجاجزلا كلت كلذك تعنص ةينقتلا هذه سفنبو . ةعانصلا ةادأل عيرسلا نارودلا ءارج نم جتانلا

 . *!ينيدوراب ةبقو ةقرلاو يبرغلاو يقرشلا ريحلا رصقو ءارماس نم لك يف تفشتكا يتلا ةحطسملا

 ةطساوب اهراطإ ديدحتب كلذو ةبولطملا ةئيهلاب رتبت مث ةعطقلا لكشت لصألا صرقلا ىلع ًادامتعاو

 . اهيلع طغضلا ةطساوب ةددحملا عطقلا لصفت نأ نكميو « بلاقلا حطس ىلع لازتال يهو ةداح ةادأ

 عون نيوكتل كلذو « صجلا نم جودزم لكيه وأ راطإ يف بكرت ةنولملا ةيجاجزلا عطقلا هذه تناك دقو

 ةدوزم ةسامش ةئيه ىلع حبصت ثيحب مرخملا ىلع تمصملا ء ءرجلا اهيف ىغطي يتلا ةيجاجزلا ذفاونلا نم

 . ةنولم ةيجاجز لاصوأب

 ةموسرم تناك اهنأ لمتحي فراخز اياقب فاشتكا نكمأ ؛ ءاقرز عطق عبرأل ةقيقد ةنياعم لالخو

 نكمي نكل ؛ ًامامت موسرلا بيرخت ىلإ ةيجاجزلا رسكلا هذه عل ىدأ ثيح . طقف اههجوأ دحأ ىلع
 له فراخزلا كلت ةيهام ديدحت ناكمب ةبوعصلا نم هنإف اذل . اهيلع ةلئام ةءاضإ طيلست دنع اهراثآ ةيؤر

 1همعج 8ةلطقك, آ., "ا/عماقممم همم انأليتمج لع ءواممعو ع 105 علتلأعلمو طتعموضمةمانزاناتمقهعق, (61)
 ملا ١ فةصكما دكر 1111, 54ةلسل - مضض لت, 1949, مم. 197-297 .

 ةكعبمتع, 1. 1. 1عموموع زن (0. آ2عهلععلنم, ظله فلل عع "ععطععءدعك ةنءطعم]و عت دعك ه كه "هلعععاط )6017( 

 [موعلوبو 2

 آم طعما طر "اللاعذنلال لع هوانآءانا لقلمك !' خا 8/كنذنأ تولت لا ا/كوزنعد- همم", 8[ءادصععو ©ءم"ععك (605)
 لد «ىقلتعر, 11, ثعمعا, م. 105, كهلقهتس-ا1عطتعا, ط1. "ناممد'' عنو نلعب اص اطع لعمعت" ا... كلقمأ. 7. ((؟ةطقتك 0.

 (ععهلتلل, ة8كدمدوعالان5ةعاق, 1978, م. 144 8لكعانضتغ ل. 0م. كاره. 20 .
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 همم هم مم هدم هيام هس م اس ع ص سس م سس ل سس حس ساس سس سا ساس سياسه ها سس ماس س سس سم سس ساس هس م سم ع سام م سس سمسا ةيسسرم يف يمالسإلا جاجزلا

 كلت نم ثالث يف ؛ ةيتابن رصانع يهف اهتاذ ةيفرخزلا رصانعلا امأ ؛ انيملاب مأ دراب ناهدب ةذفنم يه

 . ىرخأ رصانعو قاروأ هبشيام هنم زربت نصغ ةطساوب ةلصتم ةيبلولو ةينوزلح رصانع زييمت نكمي عطقلا
 لكش) نيتلباقتم نيتيليخن نيتفعس ًاقباس اندهاش امك « اهيلع رهظيف ةديجلا ةلاحلا تاذ ةعبارلا ةعطقلا امأ

48 . 

 بيكرت ةقيرط حضوت ةيرثأ لئالد انيدل تسيل هنإف جيرهص لخاد تفشتكا رسكلا كلت نأل ًارظنو
 نأك لزنملا قفارم مهأ نم ةدحاو فرخزت تناك اهنأ دقتعن اننإف كلذ عمو « لزنملا يف ةيجاجزلا ةذفانلا
 بابل لباقملا رادجلا يف ةريغص ذفاون يف ةبكرم نوكت ثيحب « ةليطتسملا ةلاصلا وأ نولاصلا نوكي

 01 لرخنلا

 « رخأتملا ميدقلا رصعلا يف ةلصأتم اهنأ ودبي يتلا ةنولملا ةيجاجزلا ذفاونلا هذه لصأب قلعتي اميفو

 نم ةرخأتم ةقلح يه صال و كين سيدقلا رثب يف ةفشتكملا ةيجاجزلا ذفاونلا نأ انيدل يتلا تايطعملا ريشت

 دهع ىلإ دوعت اهروذج تناك نإو « رجفملا ةبرخو ريحلا رصق يف يومألا رصعلا نم أدبت ةلسلس
 ةنيدم نع قثوم وهام رارغ ىلع يسابعلا رصعلا لالخ روطتلا يف ةلسلسلا هذه رمتستو « 7*2 يكيسالك
 ق ) نييداليملا رشع يداحلاو رشاعلا نينرقلا لالخ تمدختسأ اهنأ امك « (**!ءارماسو *”"هقرلا
 نأ ودبيو .25 دامح ونب ةعلق يفو ةيروصنم - اربص يف يقيرفألا لامشلا يف كلذو ( ه5-4

 دوعت يتلا ةيقرشلا ةيجاجزلا ذفاونلا نيب « ًايناكمو ًاينامز ةطسوتم لحارم يف ةعقاو ةريخألا تاروثعملا

 . هدعبامو يطبارملا رصعلل دوعت يتلا ةيبرغلا ذفاونلاو يسابعلاو يومألا نيدهعلل

 يه اهتلوانت يتلا ىلوألا تامولعملا نإف « سلدنألاب ةنولملا ةيجاجزلا لفاونلاب صتخي اميف امأ

 يداحلا نرقلا فصتنم ىلإ دوعي يذلا ةلطيلطب نومأملا رصق يف اهدوجو ىلإ ريشت ةيقئاثو تامولعم

 صالوكين سيدقلا لزنم ىف دجو ام ةيئامزلا ةيحانلا نم كلذ ولتي . 5 ( هد ق ) يداليملا رشع
 رشع ثلاثلا تايادب وأ رظع يناثلا نرقلا نم يناثلا ةفضصتلاب ةقراسع زارظ. قلع ءانب هخبيرات نكمي يذلاو

 نم مدقأ ةقطنملا هذه يف ةيجاجزلا ذفاونلا رابتعا نكمي ساسألا اذه ىلعو . ( ه1/-5 ق ) يداليملا

 "[هرعو 8ةلطوق, 0م. كابر. 198 ةللمأات, ]., آنع لقسلتم كلف الاهم مف طف قارن لا ةمممر ظوصوب 1936, -(96)

 0 11. 0م. كاب مز. 138-147 . 0050(
 "توهتتطاناتمم 2 !'طاسلع لعز هج العمعتع ةلكاسكاتاصمللم لع ال1116 هب ةالع هنععاع", . .س . قحلا دبع (010)

 مممملعع لب اعرع نوصورعو [ساعع صم مصخل ل” لكنسلع لسا“ ةننع لد ال ععسعر [لعتع, 1958, مم. 79-96 .

 آوت, (ل. ]ل ., ط9نذك (ع]اهمق ؟00 5هتق118, آما, 1928 (ه8)

 8قعنمتعر, ]., 11., '1ةطومذعر 0م. تأ. 2هو9)

 ”[0رمعو 8ةلطومر "17 ءةصافممع مص ل1لضأمم ...'*, 0م كابر. 10 030
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 تالا و ساد ندد ةروشما نعل . نيد ا امم

 ثلاثلا عبرلاب ةخرؤملاو (5دماد 3/0119 12 812هعد) اكنالبال ةيرام ةسيدقلا ريد نيزت يتلا لفاونلا كلت

 « ةطانرغ ىف 41113:6ةرصق كانه اذه ىلإ ةفاضإلابو . ( هال ق ) يداليملا رشع ثلاثلا نرقلا نم
 نزلا ىلع هيوم هناسلا هله يل كنار و هيلو ةيجاجز ذفاون اهب دجوت يتلا ءارمحلا روصق كلذكو

 ينب روصقل ةرصاعملا ةيبرغملا ةينانع وبو نيراطعلا يتسردم يف دوجوم وهام رارغ ىلع ا
0١ 

 رصق ىف كلذو « ةنولم تاموسر اهيلع ترهظ ةحطسم ةيجاجز ذفاون كانه نأ ىلإ ةراشإلاب ريدج

 علما ىلع تذفن ةنكاد تاناهد تمدختسا نيتلاحلا اتلك يفو . ءارماس يف كلذكو 2" ريحلا

 ليج اسز اريك ا موعد ارمعلا و هققك قلو. ةطلر فاينر ةنكالتم تساعدك يرانا
 فرحألا ضعب فارطأ ىلإ ةفاضإلاب ةيفرخز ةمجن اهنم ءىرقتسنا ةنوهدم رصانعب ودبيام ىلع ةفرخزم
 0(, ةنيزقلا

 جذامنلا مدقأ لكشي صالوكين سيدقلا تيب يف هيلع رثع يذلا حطسملا جاجزلا نإف « راصتخابو

 ثيح نم لوألا دعي امك « نييسلدنألا نيملسملا دنع ةيجاجزلا ذفاونلا مادختسا ىلع لدت يتلا ةيرثألا

 . ةيندملا ةينبألا يف لب « ةينيدلاو ةيكلملا ةرامعلا يف طقف سيل يرامعم رصنعك هراشتنإ

 : ةصالخلا

 ةلماش ةسارد قيقحتل ةيفاك ريغ « نهارلا تقولا ىف ةيجاجز تاروثعم نم انيدل ام ةيمك نأ ودبي

 اهبيلاسأ ثيح نم عطقلا هذه ليلحتو ةنياعم لالخ نم هنإف كلذ عمو « ةيلكشلا اهفانصأل ةضيفتسم

 ةمدختسملا عاونألا لك فينصت انعطتسإ دقف « ةرمثم جئاتن تاذ ةسارد اهنأب لوقلا نكمي « ةيفرخزلا

 زكارم رهشأ ىف طقف نامدختسي دوهعلا كلت ىف اناك نيذللا . تحنلاو رفحلا ىبولسأ ادعام « ًابيرقت

 . يمالسإلا قرشملا يف جاجزلا جاتنإ

 تاذ ةيفرخز ةينقت يهو ٠ بيهذتلا بولسأب فرخزم جاجز دوجو ىلع فرعتلا نم انكمت امك

 ىدم ىلع لدت ىتلا ةزرابلا نيهاربلا دحأ ةيجاجزلا ذفاونلا بناج ىلإ اهمادختسا دعيو « ةيقرشم روذج
 اه

 ىلع اذامتعاو . ءارمحلا راوسأ لخاد كلذو ناولألا ددعتملا حطسملا جاجزلا نم ةديدج !رسك فاشتكا ارحخؤم مت (11)

 ىلع عطقلا بولسأب ةعونصم يهو هيسرم يف ةفشتكملا جاجزلا عطقل ةهباشم اهنإف رسكلا هذهل ةروشنملا روصلا
 . (8ةمان0ءت: آ,0م62, 1991) ةيوتسم ةيرئاد صارقأ

 آلت 6ع طر 0م. كارم. 108 . ةقفز

 8عسسانلعد اممم, 1901, م. 341 065
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 ءفام م ممم هقم م ماما هاوس رق مهم همام هع عمم مع همم هم هم م مع همم عاق هس امس تال وا دل هاما ماو ءاعاج ةيسسرم يف يمالسإلا جاسسجزلا

 ق ) يداليملا رشع يناثلا نرقلا نم ًارابتعا ةيسرم يف ةيداملا ةايحلا رهاظم نم ريثك يف يقرشملا ريثأتلا

 .(مهك

 دوجو ىلع لدت ةسايس تاروثعم نمض ةنيعم ةيلكش طامنأ فاشتكا راركت نأب لوقلا نكمي كلذك

 تناك اهنأ لمتحي يتلاو ةيمويلا تامادختسإلا تاذ ةيجاجزلا ةيعوألا كلت اهنيب نم « ةمخخض ةعانص

 . اهيناوأو ةدئاملا تاودأ نم ًاءزج

 ًارابتعإ كلذو « ةليوط ةينمز ةرتف يطغت تاروثعم انيدل نإف ةيجاجزلا عطقلا هذه خيرأتب قلعتي اميفو
 ىتح رتييل أبخم تاروثعم هيلإ دوعت يذلا دهعلا يأ ( ه5 ق ) يداليملا رشع يداحلا نرقلا ةيادب نم

 ةعومجم هيلإ دوعت نأ نكمي يذلا خيراتلا وهو ( ها/ ق ) يداليملا رشع ثلاثلا نرقلا نم لوألا فصنلا

 ةيادب وأ ( هد ق ) يداليملا رشع يداحلا نرقلا ةياهنل دوعت اهنإف ايريتالب عراش تايجاجز امأ . ةسايس

 رشع يناثلا نرقلاب اهخيرأت نكمأ « سيتروك عراش عطق امنيب « ( ه١ ق ) يداليملا رشع يناثلا
 يتلا ةديحولا ةعومجملا نإف لاح ةيأ ىلعو . ةيليصفت ةسارد ىلإ رفتفت تناك نإو ( ه١ ق ) يداليملا

 فلألا لالخ نمف « هسايس ةعومجم يه دهعلا كلذ يف جاجزلا ةعانص نع ًايبسن ةلماش ةركف ائيطعت

 : ًادج ةصاخلا تازيمملا ضعب انل تدبت ةساردلا هذه يف اهتلصحم انضرع يتلا ةرسك ةثامسمعخو

 . ةيلكشلا اهطامنأ كلذكو ةيفرخزلا رصانعلاب قلعتي اميف ًاصوصخو
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 : )١( لكش

 : (39) لكش

 : (73) لكش

 : (5) لكش

 : (0) لكش

 : )5١( لكش

 : (7 لكش

 : (8) لكش

 : (9) لكش

 )٠١(: لكش

 )١١(: لكش

 :(١؟) لكش

 لكش )1١5( :

 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-0222 ل ل عل م

 لاكشألا تاقبلعن

 . (81912) هريبلإ نم « راونأ جات »

 :١ (م 1١ /ها/ ىف نم لوألا فصنلا) صال وكين سيدقلا رئب نم ةيناويح ةيمد

 .(م١١1١١ /هه  ؛ ق) (آ.1ذءام:-41520عءاع) طيسبلا- رتبيل نم ةيجاجز (ةطافن) ةنينق

 1١١ /ه5 26 ق) (213[هاتكف - 1/101010) هيسرم  ايريتالب عراش يف اهيلع رثع ةجاجز

 .(ما5

 . (م1١-١11 ه5 ق) (6110[512) ايريتالب عراش يف هيلع رثع حابصم

 . (م 17 هال ق نم لوألا فصنلا) (5ذا/282) ةسايس عقوم يف تدجو ةرج

 . (م 17 /ها/ ق نم لوألا فصنلا) (51ز/58) ةسايس عقوم يف دجو سأك

 هيسرم  سيتروك عراش يف هيلع رثع ء بلاقلاب خفنلا بولسأب عونصم يجاجز ءاعو
 . (م 17 /ها/ ق نم لوألا فصنلا) (20:16و - ةلانءأ)

 . (م 11" /هال ق نم لوألا فصنلا) (51ائ050) ةسايس يف تدجو ةنينق

 ق نم لوألا فصنلا) (51/482) هسايس يف هيلع رثع « ةفاضم لابحب فرخزم سأك
 . (م11 /ها/

 . (م11-١17 ه5 5 ق) (21819112) عراشب تدجو ةزراب فراخز عم ةنينق

 (آ[8 81812809 - هيسرم  اجنمال عراش يف اهيلع رثع ةمعطم فراخزب ةلمجم ةدعاق

(2111210 . 

 .(م7-1١ 1١ /ه1. ق) (]نا6150) عراشب تدجو « ةعوبطم فراخز لمحت ةئينق

 "م



 همم همام ةمع مم همس مم هشمم م همم همقم هم همم همم ةماع همم هم هم مم عمم س هم ممم هدم هممم ةيسسرم يف يمالسإلا جاجزلا

 )١5(: لكش

 : )١16( لكش

 : (15) لكش

 : )١9( لكش

 : (18) لكش

 لكش )1١19(:

 لكش )5١(:

 . (6118[519)عراش يف هيلع رثع « انيملاب ةيلطم فراخز هيلع سأك نم ءزج

 . (م17 /ها/ ق نم لوألا فصنلا) (51/353) هسايس يف هيلع رثع بهذم جاجز

 (آ18 هيسرم  اينابسإ ناديم يف هيلع رثع « ءاقرز ةنيجع وذ ٠ بهذم جاجز

 . 0105218 0ع ظكموسم ةلدنعتق)

 . (م 17 /ها/ ق نم لوألا فصنلا) (81ا/250) هسايس يف دجو ريغص سأك

 فصنلا) (858]51) هسايس يف تدجو « بلاقلاب خفنلا بولسأب ةذفنم ةريغص ةرج

 . (م 17 /هال ق نم لوألا

 صالوكين سيدقلا لزنم يف هيلع رثع « نولم ( وتسم ) حطسم جاجز ةعومجم
 . (م1١* /ها/ ق نم لوألا فصنلا) (5. ةلفءماه5)

 صال وكين سيدقلا لزنم يف تدجو « ةيفرخز رصانع اياقب عم ةحطسم ةيجاجز ةعطق
 . (م11 /ها/ ق نم لوألا فصنلا) (5. ةلنءه135)
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا

 118 (20) : للعمود ما عممو همهم ؟عوامو لع لععمةعلقمو (طهجم لع 5. >اعماقم)

 (5. صالوكين سيدقلا لزنم يف تدجو « ةيفرخز رصانع اياقب عم ةحطسم ةيجاجز ةعطق : )15١( لكش

 ا (م١1" /ها/ ق نم لوألا فصنلا) ك1 ماطق)

161 



 نار ال11810 151! هقل1 00 أ 1]1/1خ 1

 آ18 (19) : (هدزابمام لع 1 ل505 5

 (م7١1 هال ق نم لوألا فصنلا) 160155[3)

160 



]59 

 . 0لكش )١18( :

 ةريغص ةرج

 (م17 /هال ق نم

 لوألا فصنلا) (519/458) هسايس يف تدجو « بلاقلاب خفنلا بولسأب ةذفنم

 طلع (18) : ]ةيتتام 5هماد02 عد مم]1لع (51ا)ةكدب
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا



 اتام ا/1510160 15! خ3خ1100 خ11 111121

 [18 (17) : الهكاأم 2:0ءعلعمأع لع 51الة

 (م 17 /هال ق نم لوألا فصنلا) (51إ/180) هسايس يف دجو ريغص سأك : (17) لكش

]58 
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 عسب هزم (16) : الز لضم لملم لع طوقتم هجانأ طهالملم عم اض (اهرتعأم لع طةمدقم

 ( 0 كيس ره اينايسإ 0ك يف هيلع ركع ءاقرز ةنيحجع وذ 2 بهذم جاجز :(150) لكش

 انما لع طمموتتام طلال انل



 عاب الا ل0 15افلل100 ثلا 1410101

 طاع (15) : الللرق055 0012005 لع 5ك

 (م1 /هال ق نم لوألا فصنلا) (458/]51) هسايس يف هيلع رثع بهذم جاجز : (15) لكش



 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورق : سئدنألا ا كد ةادو تمام عام جب ايدل ماظل اكن د عرج هوم ع عت ام د وسو اب ل هاوس ابل مام طماع ع

 [طاع (14) : طدقتسسعمام لع /ةهو لععمر هلم علل هصتع وتقل 20ه 21

 (5اناعن[0) عراش يف هيلع رثع « انيملاب ةيلطم فراخز هيلع سأك نم ءزج : )١4( لكش

]55 



 عاب الا0810 15 [خلل100 نا امان اخ

 طاع (13) : 1[ علمرتو همم 6001100 2002

 (م1-١11 ها ق) (راةاغت[ه) عراشب تدجو « ةعوبطم فراخز لمحت ةنينق : )١17( لكش

34 



 زم (12) : طزع عمم لععم7 جعزقم ا معتنذاهلم طهاأ هلم ءد الم 1 2

 (].2 132 عه - 8/101013) هيسرم .اجنمال عراش يف اهيلع رثع ةمعطم فراخ زب ةلمجم ةدعاق )١7(: لكش



 2 قرت ف لا باور احم د ما عج نيكل مقل باو اخت سل فم لا قو ا و كو لول طاع ع ا عم اناء الا 110 151301100 اننا 811ل 11

00 0 
1 . 

0 - 0 

 118 (11) : 1خعلمتمو همم لععمنهعاقم معاذ 2نولق 0/1

 ا /ه6-1 ق) (01212110) عراشب تدجو ةزراب فراخز عم ةنينق )١١(: لكش

]52 



 [18 (10) : ل550 همر 0ععم1دعاؤم ةمان عدله

 (م 17 /ها/ ق نم لوألا فصنلا) (152/]51) هسايس يف هيلع رثع ؛ ةفاضم لابحب فرخزم سأك )٠١(: لكش

151 



 همموج هك موو مرت لقال وأ قو جملك ترو سس بخ ويم دكا كر ف فو اع مو وامس يو ودمر فما عمدا عدم يذم اثأب الا ا10[0 15 اخ طل10 انا ا

 اتم (9) : !؟ علمتم ما0ععلعمامع لع كلالوعم

 (م 17 /ها/ ق نم لوألا فصنلا) (350/)51) ةسايس ىف تدجو ةنينق : (9) اك

| 5) 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم كنورق : سئدنألا 000 1 ا ا ا 0 *0|أة|60ز00008

 ]ام (85) : الوهم دهماولم عو صتمالع طهاادلو عل 5

 هيسرم- سيتروك عراش يف هيلع رثع « بلاقلاب خفنلا بولسأب عونصم يجاجز ءاعو : (2) لكش
 (م117 /ها/ ق نم لوألا فصنلا )09

]49 



 هد ام رج نسوا در هوسات يوم م ا 1 رووا لو تر هيو دو ب ا اع ال1110 15 ةللا0©©1 807 الآن عاف

 اع (7) : الوهلام ط:وةءءلعماع لع 51ةكد

 (م17 /ها/ ق نم لوألا فصنلا) (511/53) ةسايس عقوم يف دجو سأك : (/) لكش
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 الا 0

 ]18 (6) : ]ةضتام مامءتعلعتام لع 5ك

 (م17 /هال ق نم لوألا فصنلا) (81إ/150) ةسايس عقوم يف تدجو ةرج : (5) لكش
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 1000 ا 5 : نأ و عجل جاوا عل ل بم اكام ال1110 [51ةل/1100 علل الانا

 طاع (5) : [ةصتصدتم طا هلم عد 0/1

 (م11- ١١ /ه5 6 ق) (ط[ناناال) ايريتالب عراش يف هيلع رثع حابصم : (0) لكش
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 آم (4) : ظلام طقاا هلق تح انا

 (م11- ١١ مهمه ق) (طانلعاو - طك هيس ره ايريث الب عراش يف اهيلع رثع ةجاجز : (5) لكش
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 درو مدبب دارا الل سم دم ةقمنا ديلاك و و يدخل وامتنع هيدا ف روع ني اس جحجوتسو ةةووتم# اثام الا طلل0 اكاةتل10 علا زلنا

 ا

 ا
 . 0 ماا 3

5 

 18[1 (3) :ةكسصمموأا3 لع آ.1 6غ

 (ما ١١٠١ /مهد 5 ق) (آن1 تام خاطنععاع) طيسبلا  رتييل نم ةيجاجز (ةطافن) ةنينق : )١( لكش
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا

 آم (2) :نن20 0 معلم لعا مم20 لع اذ. 5ع

 (م17 /ها/ ق نم لوألا فصنلا) صال وكين سيدقلا رئب نم ةيناويح ةيمد : (7) لكش

]43 



 تاب الا 110 اةاضفللا1 00 علا الان ظعاش

 آم (1) : "معممم آننعأذ*' لع [طاغم

 (آتالأ0) هريبلإ نم « راونأ جات : )١( لكش



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورفق ا سلدنألا ناعم ومال ل دار داس ادام ام هيع و باعاعأ ل ءاوع ل كا نعل نادل كا شات د عع ضخ

 5ةةمدعط عج فاطم ءصممر ('. (1965) :

 آنمق هكتن020 لع ]2 ظحمفتاف (نتكانقصو طقعع مخل ةلتمك: طواقم فم 0غ 13 7103 ءد ]661
58800 

 0'1عو 8هلطقمكر آ.. (1949ه) :

 فطلع ماسمط2 لع, خرتاع ظ!12011. خلع 1/1006زةل' (خلنك طلاسم 36. 4), 01

22111 )1949( : 
 '"؟7عمامصقم هما 71030353 لع هما1مرتك عد 105 هلق عأ105 طلقمفم ماما 15ان108368*,

 فما - قق0لةلانك, 17111, 01011208-2420110. 2م. 197-97.

 0"1عو 1"همداغعور ل. (1961) :

 “10و ائ06) 3165 آ2010110121105 تاد تأ 51510 2111” ', هاد 8/1101مقاهلا 2. 27111, 1/101618+ 22.

57-89. ْ 

23*35 8 )1963( : 

 120ءتدم عارام5 لع خل غمصدكو © تأ دوطأو,

 غظ23156010100171710 5 (1977) :

 1مم اتم 1610 لع آ0م1عوب

 17و1065 1"ععدقم 0 عمر 1". (1985) :

 آه 2132058 لع 8200202, 1. 12112805 !ذاةصت1 عمو (1982-1977) زن اعواقممن 0ع 8
 طوعمتو لعا طالق, (82هوللع10065 ه10116016 عانمم كاد ظكمفلام, 144), 010.

 ١7 ء1ةد عادعم مفعم, 1[. (1912) :

 11علتصسم ثعدملت1ن زن مانت 1/011

 1 ل ا

 ع المعلم 0ترئزم 01 840متكط 1تواعمم*', 10نتتهأل 01 اطع ثصاتنمم010علعمل

 آضكاتااناق, 22117, 1904, مم. 211-
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 هدام اوال طا ورمام د موا كاع رع مع ع مطاط عن 2 ع ع ما هي خه نما ساب اك كا نو صم أ دانا ع د ظاع ال112810 151431100 ]12011108014

 زوج ورحم 2و1 هعةتب ل. (1986) :

 0مم 18 هم195012ءامم 08 1. خطملعانعك زل مذله (031ع1و مكالقد, "فنون عمان8 ]ل

 م عدوصسأو عم 12 نهرو لع ”آنلسلا”*, هن ل. الاشك (لل.), طتئامالق 06 08218
 8111, مم. 411-55

 00 ا (1988) :

 “12 202001518 ©25[ءا1] قطف إل دانك 201156 ءانعمعأقم: 12 0ة5موط]دعاقو 06 519353, عم

 4م, ظمةةفلالل (عل.), انعاتع, 1010112005 أ طقطللما لقصف 1ع همملع

 را 6 ل اع مس ةعص جلب 7/03:تد معع (ةم خلال, 3) (5120110, 27-24 20191عرقطتقر 1985)

 مم. 2207-4

 000 رز ©هععاو ةجتاقور ى. (1989) :

 "ممضم»لسمفعاةم 2 15 ءهنلطبتق ط2اعاتقل لع 342لتصلا 14ا0151خ0, هن 5
 4110101510, 17. 7. (عل.), 1 ا 30

 0 عا هع ع عع ام هع (1991) :
 ل28 ه25و 151 ةصتعم عد ا نتعأق. وان 010 لع دان ةزانقت' (ةذع10 2111), 1

 طوجؤم [11310هدقعمر, 8. (1981) :

 كا ةتتاع طلكمفم مات انكان ]رقت عاد دان 0ععما ةعتقس ؟1هنل, 01

 طةعنور 81. (1983) :

 ظوماعم لما لع هل - خصل مل نك, 201.

 طمععت ظستعممر ان. (1942) :

 اا ل1105 3: 110716105, ١

 طاعممر 11.3 ل. وج ورععو (1986) :

 "142 1023 00:20 لع ]5 مامازمعت لع 8ة01عام تاتلعغ م [ةطم“ةغمال ع” هم له

 هعئفستعم معللع هلع معا 1460 (متفسعم 0ءعللعصاملع (ةذعدقلاز مدعم 1984), ظ1ونعدعأقب 80

.144-11-6 

 1100م عادعت 81. 8[كهدغولامر 5, (عل) (1981) :

 فاكمدكم 2. "آهم1لةئ10'* (5ءععانص تأ 3كدصاندهتاأم دهن ها عموع 8.1 15, 110

 كدلقس-آاعطت طر 8, (1978) :

 ”"01ةمو**, عج ب ذم التع 063ته ءطقمأب 7. 010 طول 0. (ةان ةلتل)ل, 13553 عطان55اقر

 م2.138-7
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئلدنألا كن 2 م نا تقرت م قاف جنت ه0 2 نت م طن أع وع 2 من ع هع درع

 طعم عار 3[. 81,7 ل, 1. ©هانأ (1974) :

 آع اءاتع 5001116 هد طعن ماع, ةناك.

 1لطسد الس طإلا» (1988) :

 مم 0065 0لعإ (0ةعماع, 581 ةأعام 211 ةماغ 105 05]0. اختطاف آ1تات00., ا20., ق/ 2088 201
 18عءاتمع 81ةك110 5218200,

 ل ءودلطتسمر 81. (1986) :

 151 ةرملع (01ةكو, طلانعالل 2011

 لادتغمعمج © همالام, 2. (1991) :

 “251 ل10”, هد ]. طاوج وضم 2نلمتؤم تأ هلتت, انصح ههعح اذاقمتعمو عد للنتعأة
 ظوان010 لع دان ةزاندن' (ةز عام 2111), مم. 71-80, 1

 همم ههه ممم همم هلم م همم عمال (1992) :

 “آو 0هرةسصتعم زن عا ؟لللنتم هد ان 8011و لع ]6ن ختفطأ", 81 ةأعألو لع 00 لعا آكا قس
 هد 8/1018, (5.م.),

 آذسط عمار 1ث. (1957) :

 "17102 لع هوانا تانا' لوضع 1' خرا 8بكان] 1835 لان 110]/ت0-8 852” , 71612118658 5
 8121 عهتك, 11, ثلنئعا, مم. 1077-9

 آنقللتتلا ل. ل. (1928) :

 1035 (01255 7013 50110170, 2 تاق .

 ك0 (1929) :

 1/1 م11 هت 1 عطع 0185تن" ن0 5تامكعط أ 1 "طتااعل هلبذ لعل دمطعات (05أ عل, 2 أ

 31ةامتعم (نعاامر ن. (1991) :

 “تمةمتعم لع ]ه١ ةاطمسطتو. 4. تومتعم ثنودعم]ة6عاعم", تنه0لع205 لع 5
 هكاطقصسالفب 27, 012208, مم. 337-384.

 131ءردقسلعج طأالهأ, 0. (1986) :

 آه ظدمدتم لعا 51810 2111 1ت1لن تال 1110486065, 00

 81عمصتغر ل. 11. 1ع كوع ل ان. 1027 عملنا (1952) :

 مكونا عالعد ؟تعطععطعك 2:تادثم10عأ عدعك غ 8/12 هلع ععط, وك

 خل وج وعم طوامجفمامب ل. (1986ه) :

 “8/1 نعال كصرلم هعداتم م000عأغم1 لع 1022 00102, نت مم م1 عدوكم مع 01
 آه هقمرؤطتعو رممللعالول هد هأ 154تللترانممنعم (0عءا1لعمأملع (3*. كزعسو. 1984)ر

 1810 عمعأقل مم. 129-143
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 ومس هاا اود تاع ف فج #2 تا نت جرو 33 3- ة هجو مق وقت وو همكم مع هيماو هدة  هق ماع ا 181 7/110110 1[ةةضللا10 81 51011

 18:1 عا ت15 ءاتر 1. (1973) :

 “خرر كوتا 1كلوسصتع 84-01355ةلعلمو (نعماعت”, [؟لامضتع ثنا ةصل ثنعطقعم108ال
 0011ععاغل طومعتور, ظفتللال, مم. 8352-6

 ]2 2تززا016 ت10 06116176

 1ععدقس0لعم (ةيدطقل ل ةان, 5. (1987) :

 "71105 1518221205 0ع 105 طققمود ةنوطعو لعأا ماعقموتنن لع ]عنعج لع 12 ماعتف

 (601عععلفم 5كعمفصلعم :8زلدل', ثيسونعم]0 علو 84هللعالوا ظحمدتقماو. 11 00ه 8160

 513030 19024 ظمعتنم 1987). "نرسم 11 : (00مانضأعدع1026ق, مم. 607-616,

 1ظهماطتععطمتم, كلل (1941) :

 815مهطأع 01355, ة]تانب 2011

 2 ةهالمغغن, ]. (1926) :

 ]ع ]ة:لتس ءأ 123 85431501 312565 قال 312100, 15

 0 ة2علو © 6ع, 1. (1971) :

 ممعسمت 4معوطت عموم 0111565

 0 ةععاو 0 ةردعم رن 18. 8-1698 عمج مجدا (1981) :

 ْ 5ءال1119 8 همرمتعم205 لعا ةزمأ10 21]/ 81 هله ل0 لغ 15د خطت, 61

 (دموو ظعيسصتسم, 84. (1905) :

 كاوامرتح لع 84د1613 طانئكاتا طقلل2, 22108022 (1خعاططم. معدل عطملم ثل]2ك0050 2 هل

. (1980 ,1/1161 ,5010 

 023 هر عمد, 2. 0ع (1840) :

 '[طع طتوغدال 012 لع 8لوطقستل لهم آنا1مقمأتقو لص 5مدتل, آمصل1م5 (عاصمم. آ0ءاطأ

.5 2 ,(1984 

 نة عج - ط1[ هععسمر 81. (1951) :

 آ81 ةماع ةكدطع ةهدمدك0م] طقكأو 105 دلطمطق065. خداع 720201056 (ختنن 215موصتقع. 3),

2201 

 [1ةكومرلب 12. (1979) :

 طوراإل 151 دلع 01385, 5
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 201 2 او 4 ع ع ما اج ل كار رف هود ما قمم هذان دود اك ها ما شمت اد

2111-4-14 

 مطلسا طماع 5. (1958) :

 “6 0دانتطاناامم 4 1' ظالم لع 15 7ةسمرتع 8كم سصممع لع ١/1116 هج 3ا/ع 51616”

 مممفاعد لاب 1ع 0مم عرنكد آصاعتتت لال مصما ل' ظابلع تمام أودع لان ا/عرتع, آمأعقغر, مم.
.79-06 

 4طن 354ةماجوم, نطق دال-31هلأاع 1. تطعم (1992) :

 1كاقط دلحشخ علزربو (1ةنهلم لع 105 هاتسصعصأمو), ت0. تهل. عااصاتم. ممغ دعته عقم

 0 31و 50162, 20110

 مقسم نلسقمموب 700. هغ قلتأ (1990) :

 “"طرعوجوعاةت لع ناتج طقضتم هيناعدوممل لع 8وياللتح (2ءعءاتتقسقب فلئتط6119)"و

 فمءاقما1ه عام اكامسصتوانع, 1, مم. 147-168, 29115.

 مادا ءاعومأا (1967) :

 طم 1ةعاعو هدانا 1' لوام116 تأ 12 1161ن ل16 لمد خرونطعو ل' ظكمو عمم, عل. مما 1. 10027
 ءهأ ل1. ماتو [ 6 تل

 ةادعأ لم 8عمدعاوب 81. (1992) :

 "710105 دهمان عمو لع 81ةناما]د', خعوس ت00 عاد 1846ل1ةع/ه], 1, مم. 49-39, 20دك.

 0 ةكافلام 0210 عدسمر 1". ءا هلثأ (1987) :

 “"[لطوصتخاصم ع زملانكاتت و تال 8وززنةنلح. ءعاتتصف (ملمعا2)", 65” 8

 8/1تللعاللوا ومدقمام. 11 00م عموم, 701. 11, مم. 539-48

 (0اوتسصسمسلاب نط. : )1977( .١1

 8عمملعا 84035ءانتل. 02010 عانق 01 ن2016ا1غ ه0 15]ةلطلع (01255, لا

 (نطقل سد عاو عدل عفر 2. (1968) :

 “ل1 [كتاقط 51 ةلقط جلدطتمطو لع ثل-كوودتل', تلد كم 0مانك, 701. 222111, 1256.
 01-5130110ةصو لف, مم. 367-34

 [دنءدد, خخ. (1971) :

 «7ععطصتاععد لعد 811عاقلامنك حن“ 11ترئاعال انس ع اله (اهقذ نطل 8005ةنلك,
 ثيتعأمممولم عه (معمتعم هعااه ةمعاقال لعا]'جلام معلتممبو 0هعلعماملعب م1111
 5عمتسممع لت داننلتم لع] تعمم [اهاتهصم لأ ةننلأ ىانآ]* هلام 716010عللو, ل01. 2, مه.

609-632, 5010 
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 يف ناجم 5 هان د مأب ما داما نائبا تائرع أ قال زا ماعساو ملأ 14 جا هر داق 5 جماك م هسا يو قطو ل هلع ةعد انا ال12810 15 ا فقل100 10 4

 وامام عون م:ةعاتعوس عتتع 0005 125 ا/01518020ع5, ءهئععمأام عل علمم200 زن هآ 211200, نع عم

 ءوأه 6م002 5ع ةامم1عوطقن عاد 105 طلقق 1تمان12005 هعامانمو 10112205 ل1١6 015 عصاع 38كم تت

 طعرممو 00ءادتط ءرأق00 12 كعتئاعمعاو لع 101105 06ع012005 7علامساع ماظاتتتنت 001300,

 اةعمتعو 0ع سقت ع م08 دن عوصت طتنع هت عاقل, ءانزلل م16567218, 31 1عانقل 12 06 135 7710116185, 65

 ءعممدعماع 0عأ] 5221300 ههدتلعأعا' 0عما ملت جهماع 01016 م21606 1617610156 © 095

 025م6عام5 0ع 13 كاتاان12 223(عاته] طلاناءعأقلف 06506 عأ ةأئأم 1.

 آه :ءعمعاتعنمم لع كعرتامد انلمم5د مم11016عأنم5و 0تا6ءا202 تل تأ ةزانقتت لع 2

 لعدم نعداأتتم 13 ءهدءلكاعمعأاو لع انمه طمعا طعام ةطابصلققأاق زل تلد دعاناق 0ع 1

 1عماماعماعد ؟71معات1 2005 21 ت50 0001 ؤص0, م0511 تم عتاأع مهله تأ 5لتلانن0 0ع 654

 طم 10 نتع 3ع :عالقز6 2 0010815 تمراقلالل05 هملت 131122805 ن6 2531:عقط ن1 220110

 معئ1مل0, 0عهق0ع كماصتعت205 0عآأ ةاأعألم لآ, ندع مو ععع 5ع 12 اعماق 0ع آه 0ءناامعاؤت ع

 آااق6101 طقفأم 18 مكسعام- 01120 لعا ةزع1م 32111, نمد ونانع م0لعم05 لاقت“ 61 ءمصزانطام 6

 51ةكد. 81 طقلاهد2عم 0ع 0/ طادنعاو انعمع انطق ء؟مت010 علو لع قصقحك لعأ دنعام 51 0

 همم عدجمد لعأ 11, ملعمأات ش5 006 ادق ماغدوق 0ع (/ 00165, 4 ولاه 0ع ةوانلأو 0عاه]11200, 5ع

 مالعلع لدنقع عد عا دام1و 11. 20 0طوافقأع, تأ اتاتلعم لع توامو تماصزان05[17 06 معا1016 8
 تمام عاملا ةطصعماأع ةصماتم لع ]5 طقتلالا ةعاانا مك 08 10 6م0ع2 تق تأ لع 511/458, ت01 8

 1500 ةةعهصعصامو, لعأ وننع طغتسمو ننلم0ل0 لع معدعدامت“ تت ةواع انهطقتو ل عقانت059 5

 ردالإل 0322 ءاعر[كا0عم5 ةم 1تاقعاقم 5مطنت امله د 1 0هعمامعاقو, معمم امسصطتقم 8 5
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا ١ 2-2-2-2 22-200 مال ل ماع مس عام عام مساح ا مع ا عم ع

 :عءاقمس عنقك, م05161ةطحعمأع هتان 2025 عاد معوان عاتقم /ءطاقضمك ةلاهك لعأ محدن ظمصاعتم 31 6ع
 مانعه 0ع زم عاعدم (105:ع5و 8215ةك, 1949, م. 198: 001101, 1927. م. 73).

 51 طزعم ه] هرتودم لع 15 التعلم مماعتنمزتطف م216عع 1ت0156[202 ه1 معه000
 اةتلهدصات عنم, 105 09غم5 ونع ل15ممحعطمم5 اصلاعدنت نانع 12 7101712 لع 5. 1!8:ءما1قك عك نص
 ءواوطؤم (ةتتلتم لع 12 ءةلعمو وادع 5ع طصتعأو همر 125 همعزتقم لع 0ك“ 21-طدجع رى ظكطتتطلأ
 1132-1 لزدت ةدتمواتع ها 013 ععان لع ةدامك طتقسمم دعم ءاققتعم (5ةلقس-آاعطتعط 1978: 0188و
 1977). ظم ءآ مع72000 ج6طةكأ كومغمانم دان لعدقتتم110 اه] زن تمنصم 5ع لهعدصعاتأا6 ءد 200ةط

 (مطلتا81-1هلع, 1958) ا عد تكدس متل (آءقطتنل, 1928), ز/ اله ع 105 518105 2غ 3 51 536ءاط05
 دان مما مم ةم عمأ] دمتتع لع ةقتعوب د 5مط1 8-0 هصكو الز زن 12 0هلهح لع 105 8وصتت آوسصتصقلر
 (3/1ءادطخ16 زن 1 عتنوقع, 1952). آ05 انااتنطمو !1211228عم5 مهلعععم 5قا' ت1ممهك 12161126018, عد عل
 انعمجمم زن عم أ هدموعأم, ةنانع اذق 1021 توك هاعماماةذ, لق ةم0عو 0دمعإلل زن 266951, 8ل 8

 هءعالعمملقذ لفا معلم هلم للام هن هلل

 راكم 10 وادع دع ؟تاتمرع هد هل- فظصل دل اند, 1هق ماتس قمم تماتعأوك لع /10131ق5 م0111010825 0
 لمعت معمام1عو زن ”ةاقما فاد دان ةاعلناعدصعأو تح تأ مدلمعأاو لع هل-8/1ه'نطصحتص 0ع 1016ه 95
 لعا وأعا1و 21 (1'هردتعو 8دلطقمر, 1949, م. 199). 51 وأعابأ تداق اةتداتطماتتم تت 01لعص ءكمه0م16 منعم
 ىعرتد لع 15 دقو 0ع 5. 871 توا]ةكر ءانزلو هلوانأ [تءعانتال 5ع انا مدع [تءعاددسل0 عن 1 ةعةعاتطلو 120
 لعا وأعلم 2110 متصعتم105 لقا 2111. 5عرتلد ممن“ امصانم, 21مم ططقك ةطاث عانت 006 12858 15
 ننع 0لععور وطقم 15 همه عم عم لع دومتم 80هياذ 12 8امصعو, لع] اعمق هدف لعا ةنعأام للك

 ”[ةسطتقم تا مولمعتم عيممملتمم لع 105 ثانزودنعك زل 1ه م10مأه ف]لطقتسصاللو تمضاقطة2
 لعموم م011عورسمم انطوان, الث ةاذ ةداغ قمم, ممد12025 30طدع مهن عم5 08 مامطتم هل 18مل
 ننعم 135 لع ]125 22024525 هددقتت'موان[ن5 ثااميتمع زل 8من آصقتأف, ه00اعاط 0162625 06 95

 مهلقعأوو ههجمتاعو (1هنمذ 8ولطقو, 1949) 60

 آم مموعمعتو 0ع ماصانسو دوطتنع 1 لقمع ماقمم طق هذلم لمءسص عماله 21 1معم0م5د عد 01
 هل-]119 (آهص طغت, 1957, م. 108) زن 5كوصفتاو, ظلت 205605 04505 56 تا1م160 ن8 8
 معوزتات 203 هول 18 وانع 56 00231082 ةعتعأاام5 دممالالو5 8201161605 ا] 6ع
 2 ععاعمامسمعضاع حمض زلم احمل دلو تح الم خكاطقتمطو معتم نتأم5 لع ا/1010 ماهم, 31 1
 ماساملم, "ة0لتتمقصلمدع جلعنصم تواننفللو زن اه اهنستصمعأةد 0ع هلعنضف 16ا8 35266"

 (8 سات لعج آم معو, 1991, م. 341).

 كم :ةكانطصعم, 105 10105 ماقهصمو لع اه فقم لع 5. ل1 ءماقك همصقات اانزتعات تأ 245 ان
 رةداتعتم ةننوسعم]ةعلعم لعا عمصحمافو لع زلت عنمم نم تأ صاتصلم طاقم تمص ذانلطقم ال ءأ
 متسع عد لابق دع ةعاتعملع اهل تامصغمام هنتنانامءامصتعم ه1 هصطتلم لمص قكاتعمر زل هم 5010 ة

 علل 16105 قللأ10لم5 © "ت15.

 - (001كللكأةرح

 كا مشصعتم لع اد011228عم5 كوت نادف نورتاهتمم5 نح له ةعانتقل لهل, مهععع اطكانل عا عناع 8
 عم ما عانلعت“ ند عواان للتو تءاطحانوالاه لع ]م5 ؟/هيتعلدلتك طمرام16 عاعوك, له هطواقصاع ءا صقل
 لعدلع ءآ مالصأم لع ؟ثوأاه لع ]ده اقعملعدع لععوماتحوم طم كالو سنعات عم: طعتتم5و 0

 (5) جمععماعدعلا 6 طقس كلم طقا1ولمد عم عا معتصام لع ام قلاتمساجمم رزيعالمم [ةييدقعللامع لع الللعتم ماهسو مما[ىممرم. ك زان2عقن م06 أهك
 [1مامععدتاوع ماياطات ىلمك دوري معو عهضعالاع دلال عئيباتامممع ج لمع منعقلوكت تمماملمك م ردهمألع لع لزدعوم ؟دطقلعولمو ممع ءآ

 معمععلتستعرلم "عوعمعممم" (ةكوأ منعم ةبعألم, 1991.
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 عار ال12 110 15ةذاخل1160 اظثاآ 1114

 ةنواتن اعءاتتت امهل161هممهل 151ةصنتعون 125 101315 م011هلمرم هك, !!ةنصقلدك نقهطقتلإلاله 0
 هددمأزللو (لذ صن ةصعتر, 1991.

 181 همماعم لع لعد 71013 عاقم ءواق مع[ ععامتم ءالاع ا عدات عندو 0عدلع 670عج 0250عزله عم
 ه1 (0نعرراع طاتكانا طقم, أدت 61252180 3م625 162615203 7/10لعمعأ3ق 501:6 12 101168 2201151
 1 معدوم 0ع ننع 1هنئعو 8هلطقك (1949) رب طاتع امصطعتا (1953) 16 0عللعةنمات ن5

81005 

 آظا ملتسعتم 021 لع 12 عامعا105 ءائطال1ا72005 ءال عا 020 لع 5. ةل1ع0م145 عق لع كنةتعطاأف
 ال همطمر 8 ءةداتع ء1105 105 232619 323165, 760عقر, 72612005 زل ؟1]10عاهق, ظوام5 كلقأتنم 5
 مةقعععام طقطقتم 5100 105 م1:علع11005 ممن 10م5 ةتاعددسم5 1512م1 غم5 0ع 101 عظوك ه1 زل كمرنم زله
 ةهمرععاق6 3لعاتتت6ك ها3200 6501016 105 ا/1ل105 ماقهضص05 0ع 15 (0هنططو ةلطتم:8010ع لع
 81ةصوتكعوال زن 105 همم موت همردع 105 عزردصم ]2165 م107ةصتعصساعد 0ع 125 02123 0ع :105 8ةصنت

 18131211180 3 3213501013023-53612 (71تادص1 كك زل 1تاانققذعر, 1952).

 281 ةمقلتوا5 لع ]35 م1625 معانطتال6 2م ععأمت" لانع ةرقانمط 06اعدتللك 2 مه لع 5
 ماقسم5 كمءات]ةنعو, مقصانآ 2012005 معلتقصاأع ءهآ ءاقمتزعم ىزواعمو لع] انالتتم "عد همعوضق"

 (818. 18). ظواع معامله ءمدقتماع عد ىدهمآمتت اتصف طاتتطاتزو زل ةماقموتاق معلتقماع 15
 مماطتمت8عو ععمعظملو مم 15 ءماقعأقم ءقمألو لعأ ممهاتل. 20ه. ءواع متكسمم م10ءعلتصست عصام
 انععمس هطاعم1تلم5 105 7101105 ماقصمو طقا1 2005 عد كةصقتتف, 025: 6-21 واع لإ 0ءقأعر
 [3ووقط زن 13 00انططو 8دممسلأنصع (طمسطغتأاب 1957, م. 108: 5ه1هنص-آاعطتعاب 1978, م. 144

 8كءادصتم ز/ 1ع ةموعر 1952,م.40).

 ثذ مدحت لعا للكعو هدتعتممال دع مرئامطقم ]ده ماعتجقم هود ]12 ةمرتطصق 065عه05 هقتعقصسلم 8

 ةالانعام 50ع 18 دنمعتأعأع مقماتتك همم دا عاتم امكاتتس عمم مان12ةماع. 20هوزط] عصعمأاع 5

 3 عامعم م5 5ع اعط ممطقم لع ؟عردتمت' صعلأ هحاع م:عواؤس. ظمامم ماغدمم لع ال110 لع 01و عو

 5ع ه010ءوطقض ءاذ 250220065 0 0ةقاتلمتع5د لمطأع5د لع زلعوم مدنق كمصكمتتسمت“ انت امو لع

 للتعلم ند 12 نانع مقنع مقعأجو م1600:د102ط3 ة0طتض 15 هه1803, 3 22000 0ع هء1موأو5 هود

 12 عامعمأمو لع 10110 م011ءل0هطمو 17201018005.

 آه 0هطوعاتتهعاقم لعاقلا 203 لع هنوانو لع 105 2معط عدغم5 ةعاتاعد, معمصتاف لعدن طخ 8

 هعلماعممأ2 0ع عدامذ لع لععمتةعاقم مممطقطا عمعمأفع متطاحلق عه انتح 0ع دانك ءةعوك. 51

 مممءعكم لع 0عو2لهعافم لعا "للم طقطتم ةتضحتتسملو مون ءمرسماعأم 18 ماططتتل معلم ن6

 دان انمم10دأه 5هطئع 12 دانمعة عتق, الاوأطاع دن1ه طوزو ط2 هطاتعتم. طور“ عاآ1و ممذ :عوانلاق

 اصمموأزطاع لعاعتستسمت 51 دع نمنمطو لع مامضنتو تم 1110 0 ةدسقلاملق. آم5 مماناوو

 06ءمرقم00705 موتعععا 36 لع عم لاقتعم ؟؟تععامل. طم اننعد ؟"ةعرطعاتأمو 5ع 2م1تعاوص ه5م119165 ال

 01345 اه52لدك مه نه هلام لعأ ونيع مهتعععت ةتفمعمت' طمزقمك زل 005 كاعصعما مو. آه 00

 1معز0ر همدقعتكلل02 ماعدعمأف, اهل زن ءقرمم ؟تاقنصم5 طقف ة7اةطقب 10 ندع مهل6ءعل هنن 5

 مولصعاأمم ءملعساملقم (1ع. 19).

 آ0200 نتع ه] مهاعتتمل دع طقلانلو عم عا زماعتم“ لما مه20 دغععدرو,ر 2و 5

 رالعمعأو ةعونعم]ةعلعو لع 1 انطتعدعتقم لع 12 كل تعلو عد 1ص ءدمو. 10 هطئافصأعر 005

 ناتع لعتم هدمدصعماقتع 18 لعموصلعمعتأح مقك مماطاغع لع ]15 ةاتتعملم ءآ ددلكم ه ىولق
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئلدنألا ب امم رددت بدل ام م ف باو امااداو دنع دكا هاب خود اذ اذ ل اف ه0 ند دم

 كلن ءدمطقتتعم عأ كمدزاناام 08 "951605" ةعانتمعاج005 عا عا لعدممط]صنل0 رمان ع1قلق0 0
 3610 كمر[ م1029 ان128 56116 م0171016 عأعد 31 150, 5120 نانغ 651831105 2216 م1635 1220

 106م1 عون. طم ةلععام, 5010 105 ل11 ةعماعك 01905 هامقتم علاه 16ق, 82612005 م01 95
 0م05 0ع طت010ع, 0101 عوض ةلواتتتف 72116020 2 ءوأع كمدزاتتتام نان 201 10 0ع20285 م8[16562 8
 طعسمم ععمعت020 ندع ءومقأ مم0هسمد5 ء1ممت1 عدم لع "املس كاتمل". "191 مدقععتلم ةهنسصمل م2266
 ل1111 0ع ءداعت لعل وا 20 ءواقتطمد 3216 م16225 10ط11230لقك ءاذ انص اتاقانمل0 [11]2ت1. قاع 2215120
 1ءالمطمعالم 3116606 تما ءأ عاثلم0 0116 7315005 2 76 2 تما 11261613, 21111 1045 111111161050 6

 6] لع 105 "؟ةكاغمو", ص05 [:تاعرتتمم5د 2185 ")313185

 5ع 2[ ةقأ متكال0 0ع ماعجو5 50م12025 عد 72010عر ز/ ندع 21 1عانهل ل16 105 26110165,
 مرمطتسمت 0ععممهعاقم 50106203 هم 2م116309, تم عوأغ 0350 56 انقله 06 انطق ةتاكقم
 ممتنس ماس ةواع لع طلاو لع لا[ عرتعداع ءمأ0“ نانع ع] ؟ةوام لعأ امةهمر نانع ندعاتت02 عا ط010ع 063
 ماعدو (©1 ع. 6 ز3/ 17). ]ه5 "زويتتلمح" نعمت انت ءتغام0 عامطاتلقت 2م1356300, إل انت ءاتعالم
 ةممدعلس 2 لهنصعم اع كالصلقعم, اقفال ةسص عصام همعطم ز عئوتتلع عد ئعاوعأقو هل اهصتقلتتم اهل

 6 هموافط لع لود ةقدق نابع ةتفمعمم 061 طمسصطتم زن (عرتمتسمم ةد 12 م0116 ةانمقا1م1 لعأ ١٠
 آم5 مماتال5 201062005 وناتع 195 هرتتةطم عالاقل 5011, ال 18 2201352 لع 105 هققمد, عا "مقققل

 06 ةطعزدمك" ز/ 1255 ةعوتق]120:105 7610122165. 1عه012505 12 1انمعننط 3 0016 1
 لعدن ج0ةك, 0 0طوامضأع هنععم مو, عت ظنصعتقات لع ]18 ةصعاتالتل لع 185 50عققر نانع 20 00
 صم]اعوتنع مهنه تأ همرمعاعأم, م1 هلل ععضقالل مقتق ها نمصكمم16غ 0ع م100ا00105: 95
 اصعاتسةلل05 م01 دان ءاملم160 همزمم 2ز1112 لع معدل. ظاءلواعت م01216105, لعام معاق 20 قاتل
 ماةدتلسمو, هم تأ 0عماع آكاقسصتعم, العر“ آمن, 1929, 1. 18, 3م. 13. ل10 هطواقصاأع 5
 ةمممج ان ةقلتال05ك هوط انتح م10طا]غعم ماعد م0160 2 12 0ع 103 735105: 5ع 218 0ع انا عرانم0
 ةطاتصلقماأع, ءاناله طوصمععمعألول ت5 ةممدتمع, زل طقفام ةطماته 56010 طقص 5110م 8

 ةزدسصم1ةعع5د لع ةدامد م05 د ك1زئةكو. 81 هد الاد عأف ءةمااهل 0] عاد متماتم هانم مانتغم 0ع
 رععتقم طقم 3مه16ع100, وقانغ 56مهتل05, "؟ةقاامؤ" © "زةصتامك" انم0 858.7:)51 15132005 5
 جاع طقمات 1 ةعاانت25 10021657 مى ماتعوأنم لانأعأل ءد :ة20مةهطاغ ماهصضتعمت 1031 طتملأ1ع5زك, هله
 ةرطوتنتعم هلكت مم هماتاقمتمومد همم ءاعرمعمأم5د لع زابتعأم دنلعاعماع5: 201 هه. 517453 198 0
 طقالولم لع ممصسعلام ةكاتم لع اصلسدأتو ؟1011علض, طخ 1ه5 طقل1 22805 لع 10110 تت 5
 ماتمام5د لع ةنتعو دوم هلثم 10 وانا ءلعماعمعصاق ةطاتصلفماع5 ءمزلم م0212 م00عم ةهامط]عععا' 2

 "ةرعاانكا 1000" 06 105 م05 0.

 ملعسمم 0ع ةداقهك ةهرتعم "ءهافمتعوم" ةدعلوافم 0388 ه1 انذ0, 06 2ءات21اع 2811083
 نابع مالعلعج م1ةدعالاملل معوانعأةك 017ه ععمعأوم معلم نابع طةكاعقتم عناق !ع5كم017062 32 8
 قتمعام دان عوق م0:1016 عأئئمد مععادوك, 0عاعمتسهلفك م08 عآ] اذ5و 2 006 10
 لعداتس 0و5. ظواع هد ع1 هدكو لع ةصموأ] هكر ؟تلوتطفمك, 50اعالقك, ]قمة هك, تام. 10 05م 6ر
 لعزورتعرممد مقتق ان اناا مم6لتطم, د نانغ تمراعملم5 همن انا ماتممعام 5انمءع101 هل معاقل

 لع ةزعم مامستك لمعاتس عماهلوو, عا ز[ماعمأام لع ةزكاعدمم ها 22 عاقل 10كم

 0. كا للعم ماهم :

 عاصما صعصأع لعدامعوععتطمد تا طقاا همعو عن ملدتعأو لع 10105 ماهت05 0010182005
 طقص معضملاتلو ميمون 12 ةرعلفاعمعأو لع ايم ءاعرصعلام نانع هنتات طمؤت !هركمم مقتاع لع 2
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 لام حدس اطر ورع تأ زو عام كار قاس نااماور هداج اطاخلاط يدمج ادرار همام همم رم اماس اهئواما ادع معاك ل ل هم داو ع رجا عاب ا/1128ل0 151 خ0110 علا 1/4118

 1ه5 5011ممع5ك ةهصتمملقك, 8لن 5غ مانعلع 0طالاقتت 12 ةرءاواعمعت2 06 05]عزم5و 0 5
 ءهعععمءاممملعد 0عمءعملتعماعع لعأ ءقجاتتعلو لع] جيتاعكوتت0, معلم 65105 5013, 5125 100

 تت 011681105 ]/ م02 20 1ع11عزؤتن ان5053 50ءا12165 ءةرعءامعم010ل05 هقتععقم هن عقم 560102 6
 1ع ١

 الدق مالس عال 2 م1010 2عا6م ه1 ءمصزانل 0 لع ال1105 1طال1212205 127/612 18 ءتعاكاعمعات
 لعاعءمتمسهلدك 1مهاكمقم نانع 56 [عمااعم عاد 525165 طلق 0 126103 16100860628. كلناطتوانع 313110
 همحاقتسسم5 همر 02105 لعقمتأا/ 05, 51 م016ع6 م051516 ةدامط]هعقا“ 218ان125656 5

 031010165 نانع 1262161205 06 عمومعأل 3 ملأ ع6

 آه هد ءةقاندل1050 ونانع عأ همدزانلام 08 طاقزلما" 1512 8عات1100 ز' 20172086561020 ةهدموعأمل ال
 [عرمم0101 ونانع ل15موهعامم5, تل م10ءهلعماع 0ع 517ةكد, 5مم 20061 نمنع طق ءاب10لعمعأت06 0ع

 1020613 25 ءاوننف [ة16و 5عاتقد 101

 آه ماانمعا2 لع تكالذك عد ]د لع 105 "كلام", 5 نانع ص05 1862105 [ءاآقاللو مقك 58ب
 12ععاماعماعد لع 1ظمركمو 0020 عماد1عو 11011024 همن تأ طمتلع 11 عقل ولنم 210161116 2378358200, ال
 مص انهم طقه لع طتلم, همتطملم عناق لع] طتقمم 101210 مه ن6 ةقأق [8ط112202 12 م1628, ءات
 15 ةقتكأف لع 12 طقدع (1 معو. 7 ١ 16). 101 2هل1هصعمام لعطأ6 همصاتمطالأات 0 18 "عوزواعمعأق ال
 ءوامطأ11020 لع 12 ماعد. '1ةءعمتعويسس عراق ةداقص 1آ011ءدلقمق طغلتقماف 50م1206 ةن م10 ا'
 همدقعتتلوتت 15 م16 لعأ مممأل1. كاد ءقممع10ل20 ع5 لع ةما0م:لسصملةنطعاتاع 175 هع. واق
 0ععم22005 معلتمصأع مماتككهد 72010عملم5 ؟ةسمطأةك, هولحم )ئ0 الل205. 231:ععع 60/106516 01
 [220مع5 10108165 نانع ءأ ءممم1قغم 3 نادع ةقانال1علمزل 06قا0020035 ةوام5 ععامتاعما ع5 هته ءآ
 دهركاعأم لع معك, عر ءمدعدتعأام لعمل تنمم اناتا1 جهنتكع مهله ءآ هكمصكانتمم 0ع !؟ناتذلمو. ]8
 ماصتعاو لع اهل ءامماعم 12 ةمعمطأ ةتطتم5 تاق انطق طمتقألأان12 0ع نص 112200 لع طاوأم112 ههكتةل
 لع ةمعد لعا دأم1م 317, عد ونانع 36 ةمعانقأات 101 12 0183عائاه005 005 م65)615028 765606005 8
 21008 هرتعضامل عاد 01130 2 ال123 127653 50816 12 ا06 56 ةطعان 61101 005 0ع 6560م5 95

 (2:0لحتسعطقس , 1941, 828. 18). آه ءانتواعمعأو لع ؟ةهزأ11ه 0ع طعذو آهط112208 د الذل

 هاعدات عبملو ع اطعاطتخم 22م25ءز208 مما ]ده ظبعماع5د 00ءادممعماه]عق, ةقك م01 ةزعوتمم1و ثطتت
 18/1ةنكتن ص ' مال هلح3هلنلع ا. تنطنع (ا2. 1162) هد ىان ةنمتنملم لع اود ةخلتسعشتمو 120162: "05

 (ععاماعماعد) لع هضماأقل 502 ططللإل طاتعل05, مق]0 20 356 مائ606 عانتوةن“ ا 61105 3010106 5ع
 ممرسم معمم هم ؟دعت11 030. تأت عاططقنقو, تق رمانإل "ةعوامس ةملمطاف نان11531105 تق 18 10655 ءواتتم

 ةزاللق." (1992, م. 148) 9. 27ه طععام ةقاه 20113 5 الانا هملالاتا 06506 6م06ع5 8

 همزم0 مان عطومر م01 08/111205 2 12 ةمكحكات] 2, 105 121122805 لع 8ظعام (0ةلند) (ةرعج 8ادعطمر

 1942, مم. 36-32). الو تهد آه 8ظلمهل اللعلتلل واد مزعوعمعأو تم تأ 0تعماق اذاقطتعم و

 11ععادعملاعر 76356 ممن عزعاتماو ةج له هطتف لع آقصس, 1929, ا/ل0آ1. 2,1 25, 27, 48, 63, ةماتع

 هأئم5 مانع مو. طص 18 تلات لع 125 اةنطأتتقق ءكاهلقق (1. 63 00. 8), وع ةت عانت عالاقل 15150

 ؟/ةكم5ذ لع هتكافل لع :0عو اهل1ه0ل0, مم016 عزئوصعتلاع طلانإزل ما6:لصم5د 2 105 لع 5كم

 (دعانوم عر 10 ندع 5ع ؟تللعاع 2 0عاقرتط]1175005 ط0أنا/05 0ععول هنالك كنتم الاطمو عم ءأ

 3م011206 هما عدزجم201عداع 21 50م1200 تت ط0106).

 (4) ةلانعجةسعمأع ]5 مدلقط3 وانع وانعم ءومأ اهعاو تع تنالؤإل, لنع لعاتع اتهلبعلأعمع يصدم ”تلعلم", "وعم", ع زمعانعم "ماعاد", عممعم دم
 سم "ىلماقل", (ةصصتمم هرقك ةيحعمصأملم رحدعد ممقعمتعممع هل دتصعموأ. انعام ]و ءممععأم اععاستم 3 1, 8ععدقسلم 5ةمعاطغت ةلمهكمر ة

 نانتعس نانعلم هحنتإل هقى2لععز له.
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 تاءاطعلاو تابلقتلا خم: نورق : سسلذنألا 2222223 ممم اباد د د كاع ل ع الل ال اا اا هاا يامل هلع

 لعا] ؟2هق0و ز/ ه1 عمم انتم 202852152 1عوأم5 لع ماصابتف 002002 مسطتقم ءم عا ةهءءاعلم». 81
 002300 75 0عولع عا اممم هات ةععم هل مانماث160. ثكلدا0116 105 1201705 0111310618165 20 50ه

 لعمان ءدطاعد لعطأتلم جل ءعلسعأللم امهصققم لع 105 معدن ءتام5, 51 ع5 م051516 ةم6عاقت ل6
 ءواعطونت ةصتطت 2005 م01 ةضصم5 23205 65812112005. ]2 موقأف ع5 طاقصعت زل 0م3ع8ب م01: 10

 ععرعتتمل طمانإل مق ةان2010 21512 20 06500261205 06 ةمقلأ515 يان1201605 51020161205 0116

 همام طق 5100 هطاعمتل0م هعلتمصاع 15 20161ةد لع ة>210ل0 0ع عوامل.

 آ4 010010819 ونانع عاد 011ةداع 5ع لعمق لقتل 2 105 7101105 06عم22005 عد 001800
 ه5عهأ1و ءماتنع 105 دمام ا/111 ١ 31 (نا1هلتطصملأ, 1977, م. 35: لعمتعالطك, 1986, م. 23) 8

 نانع 13 ةمدتتعأةم لعا ةدعتت ل200 ةوطتغع لمزجل0 ممهتععع طقطعت“ اعمتلو !انعقتع ةن ةهآ ةاعأم 30
 مم امهم ءوأاق اًناانتصف لعام دعا ودتتقلم هوز ؟ةعاطق "مموأ نانغلمل'" مهلص 105 710105 ع
 5170858. 110 0طوأعمأع, م00ء2005 م16عا591' ةاثط 0145 عت آان ع1 061 مطاعاءام ةتتوانعم16 عأعم عد
 ندع ةرعنمم 5211200و, ندع 5ع مانعلع لهأقن' عد له ماانتمغ1ه ئاق0 لعا دذعام 5111 0 ةصعد 0ع]
 211 (لةك وتتم, 1986ط, م. 143). 181 0ماماتقمل ءداغ [ع2م12203 م01 تا ععاعماع طقللاق580 ع

 1 عاطعدأم5 ةكك 06عم172005 عاد ام كنلمل لع 8لبتعأاو عم م179ع165 هكدتفتمعدأف 0ع 13

 متاأقل لعأ هذمام 111

 آ05 21266113165 9 لاذع 205 1612111105 2م016ع1 102 عد 12 6ع20/ةعاؤم ءاععات2مل2 عضه آل
 نقم لع منتقلاو لعدن طزعرام هه له 010:عاه لع ظوممقم (8اكادعأ2). 5ع 1263 0ع هن

 مع عدامو لع ؟1لدتم ةجاتأ انلانعقق, 0مه00, نه تأ نابع تأ 001200 ط2 0عدومو1:6عا00 معتم ةلثم

 ودع هممقعاتلو ىان طسعاأاو همر مئ0062. 56 مانغ0ع ل15 صعبت 125 ة:لكاعمعاو لع [ةطصلقق
 طم 20ماهلعو زن هانم5و طمأأا05 لع لعالهأ]1 اماعاما تامعأ 65 معالم نان, 21 1عانقل لاذع 1385 عمقق

 0لعجومقك, ءواقهطقم ةعمرم2 لد معلا ةلتاع ت١0

 ]13 ءاك6212[15 عد 14101012 ط/ دان "ةعاقص 06 ةذاع اذم0 لع طق]1122805, 011205 56 811 18
 مماتعتوك هد غ000 جاحخصلةلتك, 205 هطاتعو ه ماقصأع211105, ه1 1عانول نانع طل5م 208310[1, 8

 ممولطأ11030 لع ننع 5ع انمنع لع ]هك طقهتاأ ةعات125 1021م5 2]هط2035 م01 15ص 5810. ظص
 ءندلوانأع“ قمح, امذصأم 51 5ع انوأق لع اططم2["01ع10م65 ءمهل0 51 505 0ع مط عوعأ نال مانت علق
 ءواممل05 ةصاع انطق امعملمو 0ع هرتععت 0ه1تثاهأ ءانإلم م125وعمعأ12 عت تقاق ؟68عم67 65 ان

 ماتعدأتته م45 لع اند ؟عوفعا0 نانق انتحل 05 لتاععامملو عد هان05 25مععامد 0ع 18 هنلاتتق

 مهتعتمل: 15 اةدعرتع هم عامأاع لع زماادعدءتمك هرتعمأملع5 وقانع م216عع طقطعت :عوعلط]060 8
 50ء1علقل ماتت عاقمقب ة0ط7ئع م00 لانه ضاع 105 518105 11 111

 8. ةقرر ععامو 210110168105 :

 112569 عآ م1عوعمأع, 12 ه5مدقعت» لع طقل1ه2عم5 لع 101160 زن دن صفقات 1عمم ط1 11 طاع
 [1ةعسمعماأمتته طق لتقعاسلامل0م ]5 همرععاوعإؤم لع دهرتعد مم11016عاعوك طلق 0 385
 طمصم ععطعوم نابع, وزد ل00, تءلكاتعرمم. ظل ةلععام تأ اتمطقلو لعا ينل طق مدعاتعأم200, هل

 زأعنقل ندع دنععلع هوم ]5 ءعمستعم, لع انصفف لعصةقصلهك 50612165 نابع طقص 86265200 ءأ 050

 ءمدتاتساتفلم لع لعاعرمستسهلدك طمرتسمم. 561م تقأع ]هذ لعند مه عاقل 06 135 2ععأ151020ع5 لع
 135 هتعاممم 0 ع1 لعدعدطتسنعمام لع 2006105 ططعز هز" 202م12005, لقص ان عقن' ج 18 نما عه
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 1 فك ل مم هد ل د كافل تججلا عمو انس و هو هرم ان وو ممم ترا دع قا عامل عدي مادام ماقام عسا آظار ال1810 15 فهل100 1811 110114

 هنقملم ءآ] وحقل اة200 دع ععمع هل156 عم عا ةطصطأخم اذ1 قلم. 810 61216[003 001131203 0011
 1 عصعمام نتع معتاعطععع 2 انت 2050 06عم1200 ءمص عواخ [ ءعمتعم زن وانغ ؟نع 2211200 ةط ءآ
 ووعم اتكطومم لع ا8دنن عتق, هد عا 551ه: 0ع قلاع طاونعتو (1 ع. 14). 5ع اتمام 0ع اند 1ع
 لع طوزنلع لع 16 ودع لعطز6 دعب“ انمق ماعجو ك1 مل09 همم 101122 0غ ال350. ل 1018 لع اند
 ءوانل1و لعقمت احم ع1 ءمصاعتءام ةتئوانعم16 عنعو مدعععع م0ل121ه2005 ؟1تعطقتام ءذ 13 18
 سدئاقل عا دأعل1م 201. ]05 هطمأن705 نان6 52 01510 8قانعال 505 860061605: 005 5
 طمضجمماقلعد لع ةدصتقلاع مزن حسمت عملمق ممر كسقك ]معوق 2عواتمك نع ةلاانعاعقم ءآ لتطان)0,
 لعزذص ءماتع ءا]و5 انه ةدمدعأو تناله 02ععمرةعتقم طق 06هوومودنععألم. لادصام 31 5020ع 5ع
 لتكاةمعابع انتم دهرتع لع نهتم عاتامد ندع لعطأ عمو ؟ععونتنما 13 طوع لعا دقو. 81 ةءوصقلاع نع

 هل مونعععت عماتعم00 مم, 12 هفته 1ماعاتق 06 12 م1628

 آند ةدعصعمام م10ععلعماأع لع ]103 ةريعموع1م0م65 ءافعاتم0لق5ك هد عل (نةقاتلام لع
 3400 6دعانلم ال نانع مملكوسصمو لدتمتع و 1غ مالسعتل طلاطمل لعا ةأع1م 2111, ماعدعضتأاه ةكآ

 رمتكالم ءال ءآ ةرءامزل0مم ؟تقام5ذ لع ل05 طقصلوق "هزده طم مطاق]ةن. خأل مهعععت دع نواف

 1 عمملس عراع لع 06عم2 علقم عوزط مالهم ةلتقوانع 0عطأ00 هذان ص01 ةوام00 لع 0دكءاالةعأ 6 0

 م006ز205 35ءقعات هتوتن ن116 5ع 0ع 06م ماما تت 110

 - 12ععمم وقس 226نتوصأع ماكنات 005202 :

 56 نهأم لع 12 متكاتو انعمتعم مهتف 018016لأقل' 12 60520102 1053 001808. 201 عقاع

 طماتكم طق 5100 هطزعغم لع مانممعا0م505 ة5اتل105 ونانع طقق 65م6عان1 200 تدل اماثث0 2 5 011861
 طم ها توئ400 ةعاتقل 06 12 12ءدأت عدعاقل م21606 006 م0062205 ل01 م01 56ة800[2 0116 6

 13262 0ع انسه اةعارتعو ععرقانتس ةهطلعم اع 26012الو]1 ه اونا ةستعل. ظل ءاععام, م01 18 01)202 مقكأع
 لع 105 ةنام1عق, 18 ماطقلاه 001002 2مول6عع ممم 762 ماا10612 ةل 12 11650 موأمنت1ق2 1

 لععمرةصلم عرفتم أعور لل ءطداتنقق 016 م2192 آه1111 إ/ 5115 56مان1001ت5 5ع 262 06 ان 1216260

 105 10 عرم5 ءممامد ندع 5م م0010 تاتمه12 ه1 51810 117 ل.(0. (0]ةنئتصمالاب 1977, م. 35)

 ظكاثنت ةقاتتل1 6200 19 اعوتك لع ارقص, 22016 مانغ0ع ل00ن“ ندع تأ طقتءلال0 0659:0110 لع 8
 لععمرهعاقم معقتمساع ماطاتل 001809 5ع 21عمض6, اهمأم 50616 هعنةلسصتعم م1020 501م ل100

 ءد عز ةسصطتام لع] آكاذمصم زن 2 مهتنانع لعأ متاثت000 6851

 128 5ع طق 023060 مماتعأو ند هانمو ("2ط05]2 لغآا طقال ةقعو تح ذالك 06 15 ا 0 5
 معاعمععاعماعك 2 الوهم5ذ لع ال1لد50 لهعم7200ه5 معلتمماأع ماصخاتا2 001209. 10200 نانع عم

 811019, 101 زن كهرلم دنعدات عادل ]05 ةنعصاع5 ال هم10601ةهنئمذ 105 ةمقلتكأ5 ونانتظ16035, 5
 دقات 1 ةعاتتت ص63 1022 001209 لان ةمصاع تأ دذعأو 2611 زمن 12 مال علو طمقامل لعأ 20111, مق1:2عع

 168100 معالكقت' نانع 65605 ال101303 نعال 251 10151110 0111 8عاان1ا 5ك 1009165, 21 8 تمتطم

 ءرماتكم ءهن دات 013 لدن ةتتنم 212560. ظم 105 اث1ات2605 ةقمد, 01105 اطقل125805 لع /10205 06

 ءواع ا1م0 11675005 3 ءقطم تح اق هأن020 0ع ن1 عأ1ق, م916عنل 2م21/]0 ش1 015

 آم5 ال1ل1105 0012005 لع ذززؤكو ظلعامات 12118005 عا انضم لع 105 طةكاتتعام5 0عأ
 لععممط1300 (21 8ع. 15). ط1 اماهمل لع !"هعدطت تلثئ05 1002 105 ا01208, 06 105 تن2165 565 8
 60لع5 كنع معا عر عععا 2 1011025 ةطا1ءالاوم. طقامد م1عوعماقم 12 08ء01هعاقد عا 18 قت 28
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 تاءاطعلاو تاسبلقتلا نسم نورفق ا سئلدنألا 2 و بخ و د ا اب د طحنا ا داع بو ن4 تقف د هن 5

 همادعقما1 عمك: ان مانجأ0م هعاصاتتمل زل انا ةهطتاام ننع 10 كتعتتلفم ةطططصق لع كهدف ءاتماتعقم
 85190 م1628 م1235عمأو اعد لع ةوام5ذ "05)0" نطأقع2005 زاتتتم 218 60عه: 005 2 ةصصطم5 12005 لعأ
 ماعم ؟7ءرتاعلمع لن ءأ (عتععتم ءاذ عأ 0مانعؤأم, ونه اطماةسسللام أ ةعاعذدقتم لعطام اضاع لد عات
 نقم لع 105 78563805 0ع 15 اعمهعأاا د, ءآ ودع ءهةتععأو لع 0ععممتوعا6ل, ممز' 128 طوعو لع اه

 [علمصمو 0

 آه ءع2م11726 ةاتمتلل ن0 ن6 131 طمأن00 02ع0م10أ170 ماةدعمأقم همط 15 مرنم 0ع انت "0)0"
 1105 112/2 3 م1[عوانت 315005 26عامو 06 15 آصاعدع1 00211020 لع] متماتتم. ظل كقععأم, ه1 ةكانل 1م
 1آهك هءنقمص1 عمك 220ه105[ع5 50516 6000 هوننعالاقك مملركدتسعتاع 0660120385, 5
 ءمرصم1062060 ع1 ةمممأ1عم لع 1000 اند ةتكعدقل لع مماتكم5د م1:0218ع13عم5, لعواتتق0ل05 2
 م10 عععز' لع ممولمو امكلان]05 © م1عدعمعاقم لقهتتمسمك ءأ همماعمتلو لع 105 ؟؟2كهو زن عمد ءا10م 2
 1385 م615011835 011 10 201511121611. 2106113 م0116 0غ ]ه5 اتكاان عالعاممق !طم1ة عوق م0013 0م
 لع "مهل لع هز0" ز/ ندم لع 105 ةساتاقامد 05010هدقهلسمس عداع مقك تلق عمععك كماتأق 20111 ءاتقض

 مععاددس عماع ةهقانعأ1م5 عد لمضمم 06 0ز0 (11ةواعتمهنعأاعب 1904). آه نط1عدعا62 06 واع
 رتمانا0 ءا ع1 طهلع لعأا ؟050 مدنععع تةامت لةداتصهلو 2 مالعلعمتت 15 ةضاه02 0ع ه1 ماتت لا

 تقلا عم ناتع م0012 معاتعاتوت“ تل تأ 121861101 لعأ هممكالات1 001 2 00655 06 13 5062 ال

 0عوك1م0ة116 1000 م0 لع 5.

 - 6م 3 كورن قردقأا 4202 :

 ظوام اةمتعد ءو, 21 1 عاندل وانع 15 لقال“ م0116 لع 125 0001025 عد ع1 10صعللعاتو, 0ع 01 ععص
 ةماتعاتم. خأآ مد عععت ممك6 ه1 ممسصلم ؟هردقمم لعولع 01 عداع طعقرعتطمم زادت هم 61 50م18300.
 ]دانتقمأع 105 ماتت عمد ةا1عام5د لعأ مع11000 اذاةستعم دع ممماتعمق 21 ملثنعأ 0ع 0هانه5 [6ةءطتعقق
 طقفأم ندع 2 دعو لعا 51 ع1م5 3111 زن لان هضاغ تأ 211/ تع105102 عا 105 0601105 5
 ىأ105: ىكاعرمم زن آ0صةن025ع0م 500 105 مالصعأ مول نك, ه111 5ع ةاطم]عم كمر م1015101 021282 5
 000 اثم لع ا/قوو زن عم ةقمععأول 125 همه0ءألد5ك اةتطمفتلك 08 1262012. 25059 95
 ءهورم 212005 آمهكاانإب عمت لع ططقصقال مانزل 202516 تل 105 هعاتاتنم5 م10011610165 18205,
 هدكم لع (0ةغمالاتأ2, نانع لمت فماع 0660005 1ططتاقتمال تال 101109 إ' 015210عضاقع1 2 105 5

 " لة 850611057 .

 81 ءورص2لا200 همصقكاماع عد اه هما ءوعاقل 06 مدقام الاانعو ت0101:عهلم ان 2626202 501
 13 دانمع عزع لعأ 7050 مرعابام لتطابزو وص انت 2هتكاممأع عامك ناتع عالاتع تأ همت علام لعأ
 ملم اكوانألم. ا[ن00 762 هما1ع202 18 معمر معاند أ ا/250 ع5 عاص 00102100 ةدع] طمتصم 0م
 ء1 قم لع م1070هعونن عا :ةطامملععاسطتعمام لعأ ةوصفلاع مقلم ةرعنقتطملتل0 عآ تن1000 موقق
 هنتاقت' 18 ظيوتقم لعا 50ممراع, ظواح همم معافس همت للم عماع دن !!عالوطو و ءدطم عض اتص 20150
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 ]مو ممم علام لع التم ةدرصملامله دمرد تقصعدتصم ةاناقت تمععمع1م221ع5 ءعماتع 5

 طقل185805 اتا ع1 3205 06 ةموعو ةططل لانك. 810 لعطوصمو 011لن نانع 31101014 00/6 611 5

 ءةقاعإ]ةصقق 5 طعلن2005 لعا ةزعاو 22111 ز/ ادع هن ةقصغعك لع عداق ءعمالا2 اإل ع0 12 51 عاناعضأع

 (03) كاع انمم لع لععمعة عفو ع 1لغماتتعم هماتالو, ه زن2رودع ممع ءا لعطنتو ميطاتعقلم, لععممم ريمه اههه 370ةاانكأ طقالقلق ءو ل ةمماف
 (طممسعمل) (فامدعت له ظعسعزمم, 1992, م. 45, 320. 2.
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 ار 12810 151331100 801 1/1811

 ©0110 ءقال05 65 م16235 لع] هتعد رانا ءاقطل 066052035 علال هصاأع ةوأق اقعدتعم. ال03 6
 ءالقق مممءعلع 0ع 515ةكو زن دع اتهام لعابس آد معرط عصام ةماتإل معوم1ن610 0ع 7250. آه مققغ2 65 لع

 ماه: ةجاتنأ ئةكاات كلم, 2216121138 قاتغ 135 طة13:ة5, 015م ان6ة135 تان 228-218, 508 طة 25.

 آه ةءورطلو ه5 له ةقانتشتلام2 20020018 م00علمطأاع لعأ مم20 لع 5. !ل1عماقك 2 نانع
 طقعأدسمو [:ءاعععمعأو عر ؟:ءاقهعاةم ءكمص 15 اةعمتعم لعا ممم1061200م (ل]ز:طغصعت, 1991, م. 74, 20.

.360 

 2 13 1612ع0عزه ءق انتل 11ه مرمعمام نانع 0عطآ16 ؟ملطمملل م0116 0ع انت 00عام تالإلا 3
 0لعوعمجمءعررمور ل نانع آه 5100 5ععاقم اعط مطاق طقل] ص02 تو ان05 60212610265 210116016
 عرج عا هقمعم انتنطوصم لع 8كتتعأو (طأ18. 12). 85 ان22 م1632 1201283, 06 2011022 0118+
 مد اعدملعمعأو كلتمل112ه. ثأ مو: عمم دع انتهأق 08 انا م16 مان6كأ0 06 تأ ءاءانعاطم طق ةقعأط0

 ءداق ةماقتق0م همدكماتمهلل0 اند مانقغ0 08 هم0إلل. ظوأق 126116202 ةد 110130 ةقانل, 5
 ناتع 135 طققتقك و06 هامة عطاقم 15 ةانمق11عاغع دم طاقضعقق. 1581 م20 1115300 نانع
 ةعاتقا منعداع م[عوعماقمم 5ع 0ممع 2 15 لععتوجلهعأاةم 2210101 0ع 15 م3593. 8 13 دانم611116 5

 ةماععاقتل 6011 216062 105 عواتمعطمو داتاعم5 /تا'1ع2165 نانغ ة5ص آه طتعااو لع 15 عموما لق
 ةرصم]م203 مدعو ءمماعتتلل 2 ]35 طوتتنفم امعاتتقأه005 ه١ لتمعتم هوتهعاعتذانعم لع ماننتمم ©

 هدمأ 53 0116 61

 طجلكأع انص 7ةكزأكم لع "هلايعألدح لاس ةودأمدت5 طقل1200 ةد الح ةاطقسطتنف زل مانا عملو 8
 ممر '1هرنع5 8دلطقح (1949), نزلو 0ععمر معاقل ه5 ماةعاتعوتسعمأع 1لةصانعو 3 15 لع هنعوأنو

 ماعم. ظقاأق ء1مط0ه1200 عد ابالتتم 7101تأج زل 185 طوتتتقم 5و2 5

 -126ءءمةو قس استمتعكف :

 تم عوام 0تحمصتسةعافم 12 امعدتعو 06عمز هاتالو همام كا غطاع تم لسمتتسلل' 30طدنع 18 مقتعل
 لع ؟ةكم عم ءةولتعماع معلتمساع ماعوألمل ءهانقهاوتعال انمم لع مماتالو ماعلا طنط عصام عئوطللم عد
 معوهلألالم 50غ اننق ءواقضصمأل12. ىام نمو لع 0هعور معاقل تاتو ؟ععادقلتلاع ةل تأ طلت

 1اك1ةصتعم هتاعمأمل م ماعقت 0056 مهنه تكاقنم مول' 65218103, 056105 , 01/85, 10511201065, تاع.

 طق سللإل طقطأااتةل, ]/ ءواق تق تأ هقكم لع ]ه5 دداتاعأقهتقك, نانغ 1ذ اطم1ةواقد 5م :ةوللعع

 ءمماعدملم انصقك (عممعألا35 تا ن0 0ع تتلمذ اةقاهعم5ذ 5ع طخ عقطولو ةآ ةاعصعقام
 060001١

 لو هو انه ا6عمتعو رمانإل ةاطماعدلف ةطاتع 105 35658203 تالا علقت 05: عضأتع 10و 1500

 1[ةعرمعلام5 الا عهم5 لع 51زةقو 00 مهيتنع ةاناكاتتع ةلهاتمم ك1 06ءم2ل0, ةثرح ةمطوتعم نه

 ةكتتعأم هلن020 51 5ع طقتت م:005100 دنتم5 طقل1 32805. 5 انتقنه لع انعم علأم5 لع ةكذ نانع

 م6دعماقم انط 1 0مالو 33 عا عتأكأالعم لع هقممعأم هءانآقم ذصمان قوم معلتمساع اعمهعأل1 8

 اطال متكسسم مماتنتم دع طقلاو عصام نمتعم مأعدم مسماعأف هكأ هرمهسعماهلو (518. 13).

 5ع 222 لع نحق :علمسجب اههتطتقم م0ععلعماع لع ءقلاع طاقنعتمب هوم تنعالم زن ءانعاتمو ع

 1هركمق اتمهعمعؤطتعل ممعم ةعانك302. آه طهقع تق قوعوتو زن همدقعتنو 15 دهقنعو لعأ ممهلثلب

 م1مدعتأم ماعم العاعلم. 11 اعمق لععمر وللا مسمن عملع لمد ءاعمعمامو ةم 1عالقالم زل
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورق ١ سلدنألا همم همم همم هم همك همم همم هوم ممم هم مم هريس هم مم هم ممم همس ممم ممم ممم

 دعرتع لع ءاعمعتأم5 عد 10110 لع امم هموت عما عرطص علاق ططقق 05ءهانتكم (؟عواتلام 0171 ماععاووت

 105 همامرنعو مادعد 12 م1628 ءقاق ءدطاعتم ءمصصم]ءامصسعلتاغ م01 ان22 مقمالض3 0ع ةقمععأم
 طعاقللعم). ظل عا ط0نلع, 5عمتتنل0 لعآ] "عوام لعا ءتعالم مهد ان طقاو 101120281, 56 طقلاق 8

 دعرلع 0ع ءةقطادإلم معد ءالماتعمو. لع [ع11منلع ةمامالس هلوطعماع «قه1ع0 ءكماث ءآ مانماأل هعاتقل

 1هدولاقل0. 11 عوام لعأ هنغا10 ء5وأق 01910100 عل تكنقهاتثو 56عاقأخ05 م01 111059 85
 ؟ءماتعولعد 2 200ع لع كنعوامك. ظص 105 1ةمل05[(15 56 طق ةنمم122200 111058 5
 هتطب1]1معم5 نانع م0166 0011250010ءلث 2 0ععم12عأؤقم ؟7هععاقل ةداتلت 5308. 2ءعوع ها ةواهلو

 ظموعتط عاتاقناو ال 0316 5ع ءالعاتعل اتق, ءدأق م1غ22 لعان012 ان12 تق20112036 2265انكد اهتتأم م01 5
 لتس عسد]10065 زل ؟ماكمم 0عأ ؟7؟ة50 همز10 مها: 12 613501203

 -12ععمدنوعأ6س معااذ 22ق08 :

 5ع ه8 0ع اند امم ةعمعا11ه 0ع ننمهمصعضافعأؤقم 006 160101616 50122506216 انقك

 [ءممعأللد5 ز/ 15 صم عاصفه عاؤم لعأ ةيتعدممم. (00قاماع ةد معال12عقن' 18 ةانمعم22ع16 0عأ 7كم
 ننعوتلم ان205 12011705 عد 1[تألعالع ءانه00 15 150051020 لع ]2 طاتتطاتت 2 ةلثق 10 معاطتلاع,

 لععأتت هد هةلتعماع. طظقاف امعملعو تو اطللالإل 11تعانعلأام تقام 105 710110 معاقوق 06م6 8
 م5-010دققمأ له, م0 1مك1تعدعأم 0ع 105 هنمآعك مولتتعع طقطعا' ممصعأاتق00 ءات عأ 86م6
 هتحقسعاملاه] 151 ةطلتعم ةلتت0ا116 زله كهل انا 0521710116 ءاعرتاقتت ةااق لعام (©طقق502, 1979,

 26م(

 5ن]م تهمصغفلتتمو همه انت تزقمممادنع لعهعمر تلم طعقلنقماق 6وا6 اةعدلعو 60
 هلم ان 020وصعمأع ت5 اند م1672 همرطم]تأغد (1 8ع. 11). 5ع انقنق لع تقصف 1600112 1211302 ءات ق5

 يعول وعامدع5 21006016 عزعدم لع ءولاف ط]ةنعتو (1ا/كن عضل, 3 0116 21165 17261212105

 11 مدع هكنعرج0 عامطاسامتن اهنعم هنعا1و لع (عدلعمعأو الصلت عمب 50عه م01110طان1308 هما ماعم
 ؟ءراعلما, ١ ماع ةصاتاقن. 8واق [هطرتع2م لم 5علا1ةطضصاع 50م1200 ا' 12 مه518 ه3 610058, 1518 ا/

 ةيضدموت عما. طرعدعمأف 12536010م6ق م01 هداك 0ع 15 لعوتتلةهعاقم ههنلتمل. 1126 كم0

 ممسصتسعمءاقق 0ع اعملعمعأو ؟؟عئاتعمل ؟ةدلتص 2005 طعلتمماع مغا1150200 خ 52013 ةلكختنف لع 8

-800 

 - 22607 2عأ 11 11151203 :

 وام اقعدتعو هممقتماع تا ةماتعمت' طوضفم لع ابالتم 5هطدع عأ نعنوو لع 18 م1غ28 ا/

 دعوات لقص عمأع طقعع12 0لقت“ مما انا دان متل11ءلغ ماممق ل6 دطقصعتتم نانع 20061185 20 :عوولافم

 رن ع 1معم1مماعم 2 12 مدقاق. 8لهضصفا صعرتاع ةقامك طقيضتفمم 5ع ههلاب]هم [هنصقصل0 20109705 م
 [هزتصتق لع ماسسصم 0 ةوماعم هم ]د هزلانلق لع طغت ةضستعمامق ما11222265 006 306167 0ءزقك ةان
 طستعاام لع ةسومأتع ةوطتع 15 ةانمقلل1 616. ظك اناتق امعصأعم ةضغاوان 51138, الانا ةءاع50103 6

 105 لت عمد ةءعزمعامود لعأ متسعت متلعملم قه. 0. زن ممر دانمانعدأم ةضاعاأتما 218 1ك عدعا67 لع
 13 ءدتتو لع 50مادن. كلعوصخم عقم لت[ بك1قمد ممدن م00 تأ 5/1هلل علم عمر, !ضهعاال102 15 عرسك
 10تثتعو, ماع 105 وأعأو5ذ الآ زن 111 3. ©. 20ه مقملم 105 1122005 7101105 ماثص1ع05 ©
 2126م6 مدعو. رت ةآل مسيصلو زذاقمتعم هرتعمامل بع ةرمم1عم0ل همه نءامالااو# ع1

 لانا ةصاع 105 518105 21 21 2111, 50016 1000 عدو ظعلمأم لإ 5
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 كار ال 12110 15آفذل1100 ]ثا 1018 آخ

 ءآرو 06عم معافا ةماأ1غق08 :

 وأم اقكعمتعو 0ععورةلتتكو ءواق طققدلم عساه عجن طأ11020 لعا ل110 2 21185
 ومع طقعع م0وزط1ع ءداتعقعلم ةم طتلمو نع دع جلطتععم همه 20111030 2 12 ةانمءنل متع هةلتعمأع
 لءا 79و50. ان هدتععم هد ةماتقالم, هل 1عنقأ نانع تأ 061 50م1500 ءد 2010عر زن ةلعومست6 ةصمانق
 لتكدسأفزاد هاذ 10لوك ]ق5 ةععم5 ةد وانغ 5ع طق ؟ةمطعتعولم 100, ءةمدعتةلطط عداع عم ذاق ءد

 6002 01031338 آل [ةل ل0 همت 01

 81 طئام ةدع1غ دعم لع نت م10: لت عن عماع ه1 لعا 7250 50طد6 هأ ندع 56 ةماتعقب 10 06
 معستاع زاتققتن كود 12 مم11ءئمسسكو زن ةعوماتم ه1 تاععام ءةواعاتعم. شلعسصقك مادعلع ةءرالاع لع
 1ءااتعز_ر0 ند 0ءعمصتم 2005 جمدهك هدمدعأ ه1 معماع 18 عأ1مد لع 12 ماعدمو, ه طتعم ءمصماعتطانتت 2 5م

113:0 

 ظبع ةسمماعولو م1مأكوتسنمأع مم" 105 7101عم5د ةطلدلدودأ ع5 ه1 طعدم5د لوتفماأاع
 متسعتو دحتاقل لعآ ةزعا1م 2111. طم ةلععام, تأ همصزادلام 06 517/859, ءكالإلو 6167200 اثات ع10 0
 10 عم عاتأام5د معتملاع 0طاعمعت" انطم5د م0:ععدامز هك "0002 ط1]ةصعمتع 3 طاغدر, 2]350 انص 65 90 لع
 [013ل. وأو هاله مانلعلع مهئععقإ 2)62 معلم لعطقمتم5د ةعمالقن' ننع 2 01 عىعمعتم لعا
 ر010عو0م, 12 لععوبنوعاقت ةماتعولم كتطتع طقطأ نقل عناق ان00 م0116 16000102 06 12 م1623, 8
 10 ةاتتام 1128 ءان2112 م0516, 11611118 0106 تال 201001105 23505 00 5 دطقق 006 انت [1طءاغ هت نأ
 طمرلع ه هنعا1م لع 12 ماغ28, ممزث 10 ءكنقآ اتق طانعرل 2221020 06 213 عامل 605 85

 همانتم طم 0ععم2005 لعطاعتمم معتاعم عمان 2 م1غم25 0نقن 6218035 هم طللام ةمن عم

 ةانتوانع 5ع ال8115 ةءلع20103 50ط16 000 لعق ؟0قكود, تك هه عاق ذانعم لع 125 مطل
 1هلمططقم لع كنعتمو م111101106ر ال1 252 ا/ م1غم تا"1غ001. كادعاع عوامل" ماعدعصاع عم ءأ 1810 ا/
 د 12 مدتتع مقعح عواتععطم لعأ كتعاا10, ةنتصواتع اهلتطتقت ه5 2ةعانعقتأاع 0016 !6عانط13 8
 مقمعع لع 15 5ط0عو ممات1هطان1203. ظم 12 0201162 06 105 ءققود5 عأ ؟/1ل0 ةآ1نعملم ند لع 0101
 ةجانأ 31120106 امصتطأقاط 5ع لح عأ 2213:613 051110: 2101505 هكمطات ةكاقلت همص عأ ممم 7610050

 862612112200 اذ 105 72505 (818.9).

 و 1ععابعمأاع 18 مرض 0لصقعأةال عال انا 1015120 ١/250 0ع لجو (ةعصت عمك 08ع017 211995 م00 ءآ
 12010600 زن ةماتنعمدلم. واع تك عا هقكو لع اندقك ]371185 ةلاتإل ة16201095 هد أ كممز انتم
 هاعدقملم نانع ةانعاعات مانعدعمتمت' نم طتام لع لتعم ةماتعدلم نت عل طورلع عر عمصطتمةعاقم هم
 105 2010505 72010ع200هو, هماتص هل طعدأع تا "مدصقل لع 26عزق" لعا :ةوأم 0ع 19 م1غ29 (5818. 6).

 ]د6 ءا1ذ5 طقط]ةتنعامم5د طقك عد لعغوللع عم عا مانصاأم 08016000 2 105 35مهعاأم5 2011016.

 آ3 م1عوعتع1و 0ع ةصتطقق [6عائ195 565 08 !ةلطتطأقال تأت 105 ا/ةكأ[05, 20120 16131105 5

 ةتكلطو. طم ةواع انام ءوكو, 12 م1اعقعمعأل 0غ ةماتعولو ةص اح ةناكأق 06 18 طوقع انعدف اق

 مهلا ل20 مةءاتعو دممقك وادع 052 عماقلا ؟تلادقتكن ن2 م0116 رمانإل ة>«مان عداه لع 12 مأع2و زن 1ع

 معتاطلاع عقضقت' نعل م1100

 ملعمفم لعا ةاععام ةةمعتلالم ءممكغواتتلو ممنن عا طئام ةمتم]1ه00 ةم ةدماتضت ةلععلعلمب لع

 18 ماعدقم هأ ةناعدوسم 32011151 ةطحماعم ]ه اةعمتعم لع] ةماتعملم مهنه 18 هوصمعءاتعأفم لع

 همسماعز مد ممم ععدسممك هاهفسعماقلعد. ظزوسضمام لع عالم تى عا كنعالو 0ع انت ؟؟350 لع ععقظلعو

 لتس عمكأ همعم م0ءعلعماع لع 51زئةكو (©؟ ع. 10). 5هطرع 19 ممقاق ٠60655 5ع طقم ةماتعملم انحف
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 تاءاطعلاو تانيلقتلا نم نوزسف :::نسلدنألا ٠ ٠ 20922523 م دق اهمها ملم

 هماطماعأم 15 دانمعاعأ1غ لعأ مهك0 (1ع. 6). طق اند عاتق 06 011 عمات ©145160 116 21623110 1
 لأ دوأقال تلكم 105 10116105 امانكان[ 021165. آرهك 2ع2م812ل010155 ؟7تانا1 مول من ه0 "ةعومأتلا1200" و
 امهمطتغم 25 ععبعماع عر عم] 1030 ؟همممم. '!ةصغم تأ "مقصقا لع ةطغعزوق" هودحم ءأ "2عم511200"
 ةمو7عععن عد ه] همدلاتمأم 0ع 519مىدو املتئاتماقتطعللاع 5016 م05 21011016 عاعوقتمط ءتاع

 لت ءانعماعو (ط1 ع. 6 3916).

 طرلكأع 00 ةكانالام ه013عاعا15العم تن عإ] 1همعااما1م هاطقتس تاهل لع 105 ؟؟1ل2105 لع
 511659, ةاتطوالع دات ل005 طم امنت ةطانطلقنأق ك0100 105 005 ةضأ161101:63, تق انت 100ا150 0ع

 2010101622 768ععاقأ هاناوالع االانإل ةوأنل15200 (118, 7). [آ02ا1770 0ع 135 112036101121656 5
 ةرمم01:2) 2025 21011016 61 ت56 همكم طق 0قوومونت ععألو ]12 22301 م: 06 12 طمالد ان هل
 م1010 8عماصتكال0 10 تمطلخه تأ ةدموعأاو 00101101086 عءالاتتت 105 76عقعاقهل65: ]!مك طمزدك 03علقض
 مامعا1 نوم عاناع 1علاتعألهق 3 0105 561011105 اه]1105 ننإلم ةزءا1عاط0 511م61101 56 تالآا'2 2
 ءوماتلل. آ2 ءهمطتم7ةعا6ت مز 0105 ت]زعاتمأه5 طه اهلك 670101022005 205 معضطملاع
 1لعمال عون ع] ءاعيمعلام هعماتلل لع مصمم تالماتعم زل 31918508, 0متل0 ن3 نعلق ةتعاقل
 (طوحةد» 85401لهم000, 1981, 1. 11, 205. 6, 7, 9), ز' 105 005 1200505 كتعنالأ1 31565 ن6 10

 1180 80ا16ق71 كمزنم ل05 ةتنأمو5 (0هم. كك, 1 ]آ, 20.3).

 عوام ممم ةم01ععع ةزعمت ماع تل ع] هممزانتام 06 51852 060018200 01059 05
 ويم عاعاتكانعم5 لع ؟هركلحق 007ع0معؤملعو 1مل عا102, 50106 11 ععوسمس علاع 62035200 ز' ءمد
 رتاماع لع طثام هماتنعدلم ةد آد ةتتكأم لع 15 طفقمع, ظواف 2012010819 عد تما عطاع ع عا لال
 زكاقسصلتعوم عللعالول زل مهيئاتعات] هنا مةما6 تاع 105 2عم5 ءهتقام]قق لع 0ع 312005,
 طقطت نقل ءلاغ 20201005 ءمزحم 2هلطأ عدوا أمم م ا ناعا عقوضأع كممكامأمل' 12 ة>لكاعمع12 6
 018ا0105 06 6505 100505 ١0505 066010005 كمال 11105 12011105 زالانإل 201661005 2 105 06 8

 مامدوم لع عدو (آمسصس, 1929, 7201. 11, 1. 63, 5م. 8). 8واه ءماطع10عمعأ13 63 1181105
 10108 ]' 0601ه عا0زت 105 مما قااغ تان 15 مدت'هلعأ05ذ طمقق تقال

 ']هسمطتقم همصمااعمع 6ء0م1لدن' وانع 10 لع 105 ةعصعمأام5 لع 10110: ماقهطم م800[1ر
 ةءطتسملو هم تأ مم20 لع 5. 8ل1مءماقك, ودع ؟متتفطق مهتاع لع نصح 1011628 8
 (ددص وأ لزله), م1عدعمأم ]هك نعال مك لع نرد 0ععمزهعاقم زله ءماط م1 تامتم عااع ةقلتنا7202 60
 نابع ةدنمممعاطم5 ادع ماماملو هه 250, زل ونعم هممقاكأع ع 005 ةعمعتلادك ما

 ممدود عزدلمم (طاع. 19) (]طغصعتج , 1991, م.78).

 "151 76د 12 ماعدو دمقك تماهطاع لع ةمانتع اذه ةمم12005 عم 120106 5نو انت 7250 211200 عد
 [تعاقم ةملتأل !ع0اعااقو اد انلقك 60002 عامطعك نلت 1220210535 نابع 5ع الاعدعا ]112/ةئ00

 وطعم عد دتق ةواقن لع 15 قلاع (©هراعد لف 1 ءكانلدل لع اكد عأو (طلع. 8). آه 0ععم1هعاؤم عاف
 ءودععمأت هله هر نأ كتعتمو عامطانام لعأ قو لعزدملمو الطرق 1م 102:01 مهتئغ لع انت ءنعأل0
 زلانإت لعدوضتم11200. (ممكاوأق طةئاءقتس ةمأق هم طمان10705 8مم عا7ع0م5 018 8ه2122005 اد
 طقصلمم: 10 زصقعتتما" ماعدعمأام ان20 5قاتع لع هكعان1و5و همدعئطاتأل عمك م1 مت أ105 نانع 12 هعصاتقلب

 لع رت 2المز" ةطعألات 8, م1656م212 ق1 طتقاألو 1201119005 كتعات]هتقك تق1222005 ته ءانإلو 1211101 5
 لاةممدعم ؟1هرنمصعو لع هكتمعم مكاملم5. آه مدلتاع دانمتلتما 061 ءكدعامم زل 12 اطلعاتاما" لعا ءدنعالو
 ءواقم ؟6عمرت 3005 ممر 12 [ةينعورتو طقضلم 0ءادمدلد مون ةعمعألامك ه115عمع1ممع5ك 0ع عا1 معك. آه
 طوكع لع 1 ماعدو هذاك 06عمز208 مم نم 101:63 0ءاممةاملو ءكنزلم هعماتتم عد عل "هزو لع طاتغعإل"

 0 م12 عا ممصاتل.
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 كار ال1210 15183110 200151011

 همودزاننام لع طقصعاتو 2م10:010202 2 1785 061 ةزعام 21 © ءماطتعم205 0عا 11. آه 5016113 20
 م1عوعمام 0ععم»ةعاقت ةلعاسصمب (لعمع نصه 1228م تهانعا]1م لع اعدلعمعأو ءهكآكطلتتعقب كنعاتم0
 عامطاناةت ل طوعو وزصان055 همر م1غ0 7216001. 12 مهقأف ماعوعظأف 1 طانتعت ةقاه00 لع
 ءممقعتتل هعاقم, آهك م01:علع5 ىهرح صفق ز' عد لع عمتتلعم لعم من510 معد (ن205 40 ند. لع جلطنتق)
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 اكرم عا متكلم ءمدزانضام 2م216ع16 ايده 1ةنطمقنتف 12116202 ةد 10110 120 ان انتهكأ5ع100 لع
 همآم1 710186عم (؟1 8. 35). 21عوعماأه ء32016ا19 601220178 ا/ ان022 650182 0 8512880 تطانا1قت هت م
 مهماع مكعتم». طواقم 1وسصموتاأقك همام ماعم ءماهطوم 105 هطزعأام5 معاقلاعم5ذ 0
 اةسصمدتقم لع ماهتتللم 0 "ءمرممه 1نعاذ" متعمع1مضمه005 طقم ةيتتطو. 81 91عدعاونتم 1 الان قت
 5205 طق 0ءز 2060 عد رات ؟ةئ2052 1ن1113 انتغ 061211202 0ةوءات معاة لع ةواع نمو 0ع قة مةنهق 0
 ءدمأ1 83, اهل 8 نقدحم نأ 135 م00 عا لاناةلتأع نان م2قععقاطت م عامان 2 آم 84هعو ةد عال ةققم 4:
 "1ع 105 13005 لع ءوامق مادصعطققك ال الأ علك, ك1 مدل 06 10005 105 5122059 00,
 001ع3طةن ان005 1ةل مدن لك, 81220865 ال معوانعألمكر, عال 3ا15 1216172105 طقطأو ان 6قمععأق لع
 طقةملعزدك ةمعطقم لع ءممتعز ههلح طةملعلزد ةدامطح لتدمانعدأاه 215101053106116 م01 5
 ء3لعطت]135 ناتع 13 طوتتاعانكوم د عا 3116, 0005 ءا1ج5 ةدامطقم ء212085 0ع 011112105 ءد 105 ندع
 دع طقطأوم اطكعتا8005 105 78505 لع 710130 (0ع ]هك [ةصن مضل هك) م101/1505 06 ةنطمد (وانع 5ةلكقض)
 م01 18 متاع زصلعتتم لع ةىوق طةضلعزوك لعق ه0طدقر هلق قانق 0ع ت]15 انت ن0 همد [65مءعأم ةل
 (هاكم) اتالم 50ط1عمدهدنع 15 560102. (نانهقه00 5غ ءدعأعات لة عت 1125 128 14122 م8185, 1ع 2

 دع" مالم 26500 ما٠0ئةأة5ك 0ع ماتعام5 ماقك ندع ةذم]هت 0لمععات> لع ]ن2 ([5ط طنطدتت, 19848
2.100 

 -طا دمراهص00 عد صمأ0ع :

 اكو انه اقعاداتعو ةصاتقعانل تانالم5, 011ععمع5 56 آان00قةق عمد 105 لعأ ةصماعم 0ع 12 ءقققر 6
 ا2ل 326122 006 م2018 18]2انا035 اتا/6دأأ عم007ة5.عأ ؟هم]هلع عد عا ماعم لع ممم1لعو متمععلن6
 21 50هم1300 ه1 ةئكع. آ.م5 5201065 مهل1ه5 همصقاأفت' 0ع 005 © طقك مه165 ز/ 5وأكقض ءداقت
 [ةطاعقلم همس قلعتنو ه ةتعاللف. كاب زتاعتما ةكاقطو ممن 10 ععمعتمل 0ععمة00 كمال طمأن105 هه

 26821011070 ناثع م051عيتماتم عداع ههه عتق طقم 1285 م0160ع5د لأ 7050.

 طماع 105 مهاع112165 ءءطننل 2005 تق تمتاعا>ءام5 0ع 18 841112 020ةلا151, ءتنتذأع اند ل0
 ماتصعتم لع ماعدمق ؟80:1عدلمك مور ةواع م10ءعلتسمتعمأم نانع لعطأم 5ع محانإل هممت, هل

 126205 د 12 ما122210 ملأ20 لعأ دأعأو 2111. ظحأو ه5 10 نانغ م91668 9131[06205 نأ 0طن انتقم

 0ع 7101105 ؟تعان م1200 عم 15 ت>ءدل و عأمدعذ لعأ لعدموطادلو لع 5ززةدو (©1د2). ظواع طلسم

 لع عموسلعك لتط عمواممعم دع ةطقصتلمات200 ممن دانك م0ط13001عد ه 10 ادننعم لع 15 ءعرسلة

 مئاقل لعا 51816 2111 (8[ونةتتم, 1988), ممن“ 10 وانع 12 مه)/01 م16 06 10و 65

 21:0060108عأعم5 5ع مانعلعم ؟ععطقن“ عد تأ ةعوانصلم زل امهزععزن كتقتتم 0ع عدع ةزع10. 56 طق

 127عراقضملم انمم5د 1500 ظعيسطعسامد لع ةالتتم لع 105 كنهلعك 2مل 20ه عام تأ 6

 0م:عدمم006 2 ماعدوق نابع 20عام 50م12035 نم 2010ع زن مرعدعمامم 0هعمر علاقات عم عال

 آا05 1000705 010350 عضا2165 2010620605 دهر ممعم 70213003, زن موز' ةصعتسق 0186 5

 م1:علممتسمات 005: عا "مدمقل لع ة6ءزدق", ز/ امه ةعوم212010103 ؟عاتع3]عق. 51 مالطا 0مكأكأع

 عام اصف ءاتعان]و دعطبم ل102 لع مماتالود طقم عمدقلعك ه ءاكماتعمس نانع ةانعاع تكنطالع هققأ ممل
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا

 2011 مدهلعد, ذذص ةمطقعقم 0عدلع 12 تلمح 12055101 12 ططوإنوا» مناع 06 00زءامو لع
 للم دع دطصعمس معلتقسصاأع طم10عدلم, تاناتمدوصت ةماع ان02 06 135 اةءعطتعقك ططقق ةلأتعاتقك إل

 نانع عال ىان 12012061210 ال100 2 5م ةانم]قطضأحلن مون' عا م12.

 طاولماعم, 20 هطوامصسأع, م1635 22002120235, ؟هطتتعم لك 011عءاقتسم ءاتاع ها 185

 كلم عا ءمدعابتتكم لع 12 مامؤ لع 50همآمتن. 81 عزعتدمام ممقك 501816 ع5 اتت آ"ة عت عدم 0

 لعا مم20 لع 5. 8ل1عم1ةك, ز' وانع م2160ع طقطعت' مهتاعمععألم 2 انطق ةعانتتل18 عد مرقه لع
 هدهلصتمعلم (1مفمعتج, 1991, م. 74, 20. 360) (©1 8. 2). ظوام 1مط136202 هد ز/1ل110 310 ع

 همام ةجتا زز لععمرولم مهلتقماع طئاو طلاممعم اصعحكأ200. [عودلاو آدطعتتنهطاع مسموعوتاق
 همم انتتقك 216225 011ةماهلعذ 2020ء1لقك لع ةماتعام: 105 نم عاتعماةنتمو 50واعدتله5 مما نق مأع
 عر 1مرتمم 0ع ءدطقلام 2255 © 12ع205 تقاتل 15200 (ةآهصنتمص,. 1929, 1. 20, 21, 25 زئ 32). 51

 ءوويعءطقست عام لعأ هنعتمم لعا "ءمطقلللام" لع 5. 8لاعما طك, ةداتق 12 عاتمو ان ع1 ممعاطم, من00

 ءوامت لعداتسم ل0 2 ةعمجت لن" ان ةمل11ه لع ؟1ل110 قانغ ىانز ت1212 تأ اند عانعلاقنتتو 10م1
 للعام, 121 8: هتمزمم 56 201606 2م16ع121 ةد 21 عاتان2 0ع 125 216225 01161112165. آه 01502010812 6
 ةدامك, نان6 20 ةانعاع :عاهموت“ ءأ داع1م آغ (]ةدلكاسك, 1986, م. 56), دع طقلاد ةلعزد03 لعا
 همدزانمام 061 مم20 لع 5. ل1 عم1م5, 1601200 همت طومامسأمع ةمام>لدطقعأةال عدل عما ةذعلم 11

 ةماعد 0ع 1266, ةععاقه هاذ وقانق 105 دطاتقان]!صفصقق 500 06مل ةططعتأاع 0659109005 0ع
 رمهلتسمو زن ان5162005 تح عا ةضفطمل.

717101105 110 060178005 : 

 ماتاتواتع 2011 ةلل0عدأع 1325 ماعدمم م1ة5قاحاهم 06601016 0ع 21عاتت انم0 ]135 طقإن اة طاق
 لعدم ماا كأقهك 0ع 0000. وأم ةاتععلع هوم 17506معد لعد عال لع ؟ظهنتمم زل اهنطه10, 06506 5

 لع :علدع1 لهم للططمتطك]0طع5 20120 ]125 هنت م0115, !05ا2 6[50ا125 زن قط

 آم 125 1[متصعل1 ةع1مدع5 لعأ ماتعاطاو 06 آناقاما, ةن 12ه ةعاتالل م10ا12013 06 ثالطةععأع 260
 رتمعاللن0ل0 هو 1ه 8050 54علتح 3 15 اننذ 0ع '1نلسنتنت اثان6 2211200 انا 0ءان1ا21016110 6

 همصاعملو ان 1200016 مدزانصام 0ع ماقدمم امل 1 موق زن لع ممهلعنو ظععامطاع 2 ةصعت عا 51510
 2غ 0 هماط162205 0ع] 21. ظصاتتق 0165 هطزةامد دع همصافطقتت 005 ةطتمم1125 0ع 5
 لاسم عمو1]هدصعدر, كدعأام همام زل هنعمل عاماطانانع ؟هط7722005 تدل ,٠7620050 ٠10110 35م1

 (21 م. 3). كان ءهدعدقو ه2م001020 مهكك همرددو تأ هنعا1و ةواتتععاتم, ننعم 0119118

 ءا2م01ةعا6م 0عأ هوصاعاتتلو زن آهعئ1110110 ةان 000511110 0031116200, 205 120617 م6251 0116 56

 هله لع نصعاتعماقتام5د لعماتم ل لمد 2 هماداعمقا“ ه1 عاتص 1!نان100 7211050 ]' ل116, م01 18210, 3
 لكانت طادعأقم عوامتتو عر ةنصعا قرح لعا تمرصتنمنم لع] م0006 ناتق هممت[ عاتقلم. 85 م06ةطاع
 نانع هر عاممتت هتطعال ام ةدانتال1 تلوح ما0اع ملفك ممن" انصح آانضلمو لع ءكنعتم. اه]1 ]ل 00110 5ع 6
 د اتم اصب عمامتتم لع اتصفد لغا ةأعأم 2111 لع 11 ةاغلنما لع 101600: "1ع, ان20 طقتشتلاع]0 ع
 تهانعتم ل نانغ 02 ة22م01124 منوانعأل 06 هناكاما مدونه اعدقإ' طقلكقسصو © ة1عم" (2ةدعم لع

 تانكتط مل, 1927 و طةنعج 8ادعا0, 1942, م. 68.

 رك 135 ه>عوت ةعاممعم 01006016 عأاعدم لع نص 5و]قن لع ل/ طاونعتتو 0ع طل عام ؟نع 0
 نص 101غ لع ؟,1لتم5د ننع هوماعمكو انده طهاعأ1و, ل05 "تلمرسمك, 0ع 125 طقط]ةتعيمم5 هلق
 00عاوصاع, زن تضمه اةصموتو, انصاف هملح الص عقنمو 06 هعلستعقك ننعم معمطصتاعو [ععطقت أ
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 كام /102110 1511100 81 1101

 135 عاتعر35 « لع 105 0أ205 722165 نانع 5و 226501005 عه انعم لع 8/1 عأقر 18 2له)01 مةقاع
 0ع 105 2001705 501 101161105 ع 105 0105 )005 ".

 11. 1. آ.35 ©71060لومك 2028(عدأ 5125 :

 آم طقفأو ةطمتنم مانطاتعملم جععتعو لع 22112805 21006016 عخعم5 لع 1050 320151 غم
 11101013 65 هدعوم0. رت 1986 دع :هعمعز16 عم لمد مانطا1 ءوعامصع5د لع 8ادحةنتم 212265 ( 6
 ور 19864 انمق متسع عئاعرلفم 3ةععرمو لعا ةقانسأم, نانغ 1معاتكو 12 م:عدعصامعأاق» 0ع 105

 وعم عمأمو لع ؟,1لتم معتاعم عمزعماعد 2 ]دز دوك م1غ235 06همهلهم معلتممساع ماصانتتق
 طءوءعلكتوم 0ع 135 6637ةعامتع5 ةققعال 2025 تلد ال1 طةقان1ا610 061 0650051200 لع 2
 (تعجمل. د انتم لع عقامو انهطوزمو 8و ودتم لعرض مداضمطو 12 مطعم عأفم عد اطلتاعأق 0ع 3
 02303, 1 3 «مرصم ةقتتمم 16 5010, زن دان861192 0106 2165 101105 م0010 561 255 0

 لع رم قات 22012 1ع2ل

 1. مععماعسم عمأافع طعصلمم5 مانطاتعملم اننج مالسمعتل 2م01[ةعافم 21 اعاطق عا مآ 2تقنعم 0ع نم
 طقل1ةجعم هذص ل03 2ععوعأ مقل: عآ مم50 هعونم 0ع 18 ءقمو لع 5. 8للعوامم (8!ةن وتتم, 1991.
 ثانهواتع ءأ ه0هدزاتتام 06 7101305 65 200هوأم زن دان عواهلو لع هممكعات/ةعافو 0 عمم عطاقتل0ر
 انعمع ءآ زماعاك5 لع دع همدم] 6 عزئوسص اع طعصت 0 عقمعم زن ةوامتت طاقم ؟ةعطقلم عد عأ ةعع0
 هنققأم لعا ةأ علو 2111. ظكوأم 1021211215 طاب عدأاتنهلت ال23 8ع1قنت 72116020 0650ع ءأ مانصنم لع
 ؟اكاه 1هرتمل ه1 ز/ هد ءكتقمأم 2 اةعمتعمم 02600109705, نانع مالا الاك! نطاق 12 1وان622 0
 [ةلعد مه0ل0مءامدعم. ]0ع هاد عاناقت“ 1م01101112 502 ]85 م1625 لع 10110 مادضصم لع 1
 ءمامة:عور ةاعانصقم لع ةا1ه5 0عع0م10لهك, ندع 1هنحد هطقم مولاع 0ع اند انمو 0ع 1011615 48
 دمع زنعدم 231200. ذو 135 تاب1لهمعأمم مهاغاتلامك ططقق ةلطأأ قانوق 06] ةاصمأعم عد 21-2

 لع عوزع ءامرطعمام ةطتما أ هتطعمأاع 31518200 تح له 01 صفط عدامعأ 6 010101162102123
 ال 105 اندزعم5 ءزرعيم م]ة1:65 طقمكأف 21015 00ءانتت عمام005 تمل [ت]1ةعا10لت 001 18 14

00121611 

 طلبعوأتتو انلاتن02 2م0:معافمد (]16062, 1992) م"عوعمامطو اةتلفق ماعمضك

 ءرعععمءامدقلعك, طقل12095 :ععاعما قام علاق ثا 0105 60و 0010065 تاععانسة095 ءاذ عآأ ققعم
 انءاوصم لع المعاق, ةكآ همررم 010, امصطاقات لع عقم زاق1 مك, م10060لعمأق 068

 طال طهقع ه ةكامذ مهاعا1 لعق زل هان05, ةلعاتال05 11160105, 1116111015105 2 01

 03 1تال1ذ102 0ع 135 م10006ع10065 عد 0هقع 2 25066أ035 0112161110165 زن ات 011016

 لذ. ةك05[266 08181116126915 :

 آه 213901 م11 0ع 135 ماعدوق هواقم 1621153005 1ةعاعوسصعماأع متعلتقساع 50م1200. عد
 ءامعام ءا لعددطءاسملعمام لع هداك اةعمتعم عد امدصم 21 أ عام 11 ةصاعك 0ع مانغواتتم ع2 عد 2]عاتص

 ماناغ0 0ع 125 هموأمك 0ع 8عمتعام, مقالات اندقه لل نوتة لع 105 هطزعأمد لع ا؟بالد10 طا م
 لعطأله, 5ه6رع [هل0, 2 نابع عآ مانعالم م"00هعلترست عمام طلعو ممولطاع انمح 0ط1 ع2 عاق معال 01

 عومولق. 81 50م1500 اق 5100 12 [ةعمتعم اناتآ1 220: مل قل 0110113161716 0118216 105 ان1[ئ5205 5

 ططأأ ةقم5 زن 1002919 عب 15 ةعاسقلا لهل ةزعتع ةزعتلو ةتماققلو عض 10و طم
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2222-222 2200 ل ا ل ع لل ل لع عل ال حمس مام ع هع عا

 ةمق11515 نانك1012م5, معطل عام 06مم 0ودأنةن نانع, 31 ممعد0و لن هصاع 105 ةنعام5 211 3 ملط

 سصتامل لعا كلل, ةلن1عأ2 نع ان 1170018216 هعاتاكم م1001 0ع 1023 00203 ([[3383550و

 1986طز طاعقم زب 8لوتةتتام, 1986).

 رض كتوصأم هل الالم, 12 :ةاعنعمعأو لع آم 52'ل مم موتععع ة]ان011 2 610)08م5 5
 لع دكه هم0للتقمم, تكتالد م:000عءاقم لعطأو طقالمتسكع ودقع1ءماعمعماع ةءاعم01لو ةم ل2

 طعمكمتكان]ص 1561163 لعدلع 105 ماتطت قزئ05 2505 06 18 هرثك كلماتمسهم وأدم ه 21:11ءان1ه5 0ع ن0

 ل ةمان1 2عاان12 زل ممق1ط]عصعماع لع !نز055 06ع012عز6م نتع معاتطل اكدت 2 الان عأم 12م
 "مرجمزل 1ع" مانع ءأ ؟عوام لع ]25 ءتاتل 2065 لع هل-ثخس لقلت.

 آه ةعاناعمعأو 0ع ةيئاعدقمم5 تاتكان] صصقصعك لعا التم عد اله ةكنتعتو 0ع 2ع038005 لعا
 دز م10 2111 م9ه16عع ءداقت 2اعداتعاته02 م0ث' الان م110116عأ1 لعا هون ف]اتمدمو 2غ 5 128 كان0ل20 0ع
 ةكوتعت و ؟ععطقلم عة 1267, ممم لعومانق5ك 0ع ننع 10612 501500203 18 ةالاتعإام 06 8

 رما106]ة2ع5: "06057 1ع5 0101 عقنم05 نانغ 201061105 نانغ لع نانتقم ؟انعاقت 1285 062095 © 5ع
 عملت عرتعم 135 هاتفك لعأا ءةموتكم © لع لعرتتو ع لعا ة/1لتم نانغ مم5 لع ابر 102121601 210طكأ

 عرب هزم 2303 ةمصم 0أم5إن عاد 12260 لع كعدكو مم 12 ذدصأ طمزمدس 8ةطاتقأقتز 1145 09
 مماتو 205 نانع 105 مطمعوأتتم5 ءاطتامأأقئت05 نابع ام طن ةتعام ]5 00ر2 061 ةدموتتم ه لع نعمه ع عا

 10230 نابع 205 لعم صانعوأللو 0عنقعأم جقإل تمزح تد 5ءالأ110" (101ت:65 وصاعو, 1963, م. 47).

 واع مات111هعأم مهتععع هوماتغنممول“ 12 تاللئاعمعأل, تال تأ (تععان كنقتتام 0عا اعلم 2111 ,
 0عملمق زل/0 (211ةننعد لع ال10 عد 0205 08 هوز 61لعرتاقق ءهاتكأات 2205. 0و1 1عط عصام ءوامطقم
 ةدامط1مع1لمو5 زادصام 2 15 مانعتتام 11ج 202 ظفط 3( تعانتنن, عد تأ دا010ةقاق لع] ععاضأم انطقق0ر

 نابع م01 ةواع ممماتكو هقصتطأفتاال دان طور طدع تن تأ 51810 21ا/ ممزن تأ لق طوعانام 0ع 7106105.
 مزمن ءرتط قت عمر 1عقانأأاو 39تا01000(3 معانكفت" نن6 تاذ قو ![نةعادق تان150عاف 0029/12 012 2
 لع ة”(عدوتم5 مان05)ةيتت5ك 0تأ1 710130. طاءاداعا> م006105نق 10201163 115011081611635 0116 5
 10ءاتسفمل 2 مءاتؤقل' نا06 105 ٠710116105 !طاتانا121165 لعاأ تنور تال عاتضن" لع 1/0121 ت2 105 5

 د00 م605[012 2 12 دانط]عالهعامرت زل تما ءواقن لق 105 رمان ل6ز 21:65 0, 210 ةننطم, 2 آةطعذ 0عا 51810

 2ك

 كم ءعاعمام, 01 زل هولمم طق مانعذأم لق طمضأا1 توأم '!0رتتقتنذ وضاعت, 05 تأ 110500
 م1231222 56 م1000 انا 11ا0]1 2251970 لع طانكانااطق865 اطالاع1 212035 ء] 1علت0 06 0102
 10001661060 مم: 1 هانام113هقرس !ظهدخطقأ لع لا ناتخ تمل عام عالة كملت 12 «070عقاقات 21[هصكأ لانع

 2100112263 2 105 هةقاعإ]قض0م5 3 0127 م181* دانك م10م1602065 2 105 ططانقانا 1021165, 5ءقاتات كنف

 110202 عاج '01'1ملو عر 1254 (10رتنمو طوصاأعق, 1961, م. 61). طواف تعمل "؟هآلتطاماا0" 5ع ال10

 20ء161200 مم“ 12 "تعملو ابأوةأم لع "عأد0ع تدد 66-1265 !1تالولح د قطع ممد' لنتسقع 1, ن6 010
 انعم 2 عملعد لعدماهعجمص ل ةقامك ممطا]دعاومولتد زابطصأم 3 قكوك تقمع هلس تماق معص0505 ©

 6هدعاقل لأن ل طقمأالم (101165 طوصاقح, 1977, كلل1). 00 مانلا0 0ع اصل](101 تتانلال0 نك
 مو عمم“ مم21ع200 مما تأ لمسصتمتم لع ]نفص 11 لع ةخرتفعقم 50طتنق عا تأتم لع ة/نا نذل ت16 5

 هلم5 1296 ز/ 1304. عم 0تاتمتاتالهب تأ قفلت تك نانع تت 1305, تيقضأو 105 قاع 5
 رايعاال عم جه همدنما]هتع ه1 عادم لع ة8لكبعأو انمك ]1غ اةئاننو 0ت1 'آةاهلو لع '[هرتعالاقق, هع

 ةمعابعم (نةص انا [ءاالام110 هاذ عوالم نملك 0017202 ممن 1ه نانكتانع1و هدقأ ا0أه1 لع ممطاقعاةاح

 رمان 0عزدن, همك 10 مهما عداه طعصمملم آ1ا/ تح نةينف د 15 كنلقل لع النت عادت "مور "ةع6دت لع
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 ها 0 ال عن حذر اع الع كح نام هلك نانا ع عام أو دا عم هذ ع رجم هع كم موعد ل ماع نع عطا لن هدأ عمعسم 8ع ل1210 ![ةاهق/1100 قا مانا

 ذك زانت عون م01 108 165أ05 002561720053 م321عمع نع 6516 80130 0 20121808 6015 8
 هموعوجأ ل0 0ع هطعو هماقطاع (ةهلاقعنم) مدنق 3ة1طعنودتن 1م تأهب ةذص0 ن6 06ط19 ءمهاقتت 0

 تق م13 ةكمرتم و 5هطرع 15 نع 5ع ن1 ءوعقم 5 ءعاقتسأ1 عمق (طقلأ1و).

 710 موعععم طقطوب ةدتمألو انسه هقيصقفعو لع مكتةستعمام (لعدت اتي ةعه, مقطسصقك) 0ع
 لتومووتءاقو طمقعممتمل مم :عومععأم هل تاتعا6م. لعأ طمتمم مانعق 20 5ع 6005617730 18235 6
 اهل ةمامجعطتتو. ؟ةنمممعم 5غ طقم ط211200 عم 135 ةصصصعل13ع1اممعق ؟عدام5 لع 10 ننع مان01618 5ع
 تس طمتصم لع ةمكتدستعمام اطلعممملن مطاع, ممن 1م ندع 205 1هعاتسمتل05 م01 50م0067 2
 يتواعمعأو لع سسق ءقسقتو لع ماتحس عمأم ىانمع1101. طماع نمو هو هحالإل طقطتاطللل ءص 8
 2030 116035 كمرمم رماتعمأاتم انف طلعت 2012 0عأ1 مقصات ةهتتأو لع طق طدصانق 84ةدصنك (5. آغ)
 مممعلعماع لع 8[كمماع توموزمم (طتعتم, 1971, 10. 1). 8048 ماةعتسم ةقم2 عام 1 طعصأع 21 لانع
 ممذ هءانم3, 65 تأ نع 2م9:6عع د نصه رمتصتقنته 0ع ]25 نقصان عدك ة]2ممقاأعد 2222
 21041, 1986, م. 195). واع انآاتنل0 م16561118 12 ©21218 06 آلع8ق0, ةاد 18 136 5 ةم1ععاقنت 18
 ةطعرتتتو 0ع ءقتعم زل هل هعدتععتم, 005 هتك عل م5 لع نهطوزم زن عمطتع ءا105 انط 28انز تم 601

 م3524 عأ ممدقلب زن ان1ئ5 قنص متو 0ع عم ه1 علام 58م61101“

 11. انا ل10 د20 ه1جك1 هد ال1122 :

 آد وان "1115ه33 06 ]د5 لتصومأمك م ةطماص ءامصقم ند ظدممتام", عا زعم 6 15012001
 لع] وزوال 739711 ه51-1ةلعلعدتت ةعمام اند اعدءام لع آطم 5210 31-21 عطتتنطأ (1286-1213) عع
 لع ةلئفسلولانك. ظم ءأ] ءقماطلم 0علتعملو ن 135 سقتاتأ 0 عاات1 هك, عأ ةان[غ01 818220150 120
 ةوووعأول طئصعدمأت6 ةم 105 م00ا10أ6م5 رماتتعأ 2205. 105 2126ه 105 مه51016105 6002003, 5

 ةلكمنصط 1535 زى 105 [غ2ط05)2 5هطتع معاقل 0

 "3انت أو هاذ 251 تكلم [ةممصتط 202 ممكن 12 ةطتعمعانم لع للعم از هعؤستعون ع
 ةمطو5 طمهتعتتملعد طقععم عامط0ع5 795053 0ع 135 آظمانم35 طقك ءك1ععوطأع5 ز/ ةغ85[0151ز
 رتةنلان 1 ةعاانكقلا, ةقآك ردتقسم, عؤسلعم 1010200, ز/ لع هانم م0 12 تتقل تقام 225808 عض 080."

 (003:ةنت عمق, 1840, 1, م.

 ةلنععأو ءقماكنتاو ةماع (نةقاتلاو عم 1243, ا!ملعأ 82720036 6210065 انت 100100 م100650 0ع
 لعدممطا]ةعاؤم زن 0عءولعمعاو ةعمصمساعو نانغ 5ع 2ععاقن6 و مهنتتل 0ع 1266, 350 ءاد نانغ [نع
 5010208 15 "عطعاتقم رمات06زةن. (نهطع دانمومعن' ندع 16 5010 تدع 18 نات 0012 2 5
 لعا وأعلم 2111: ممر اهصام ت5 16عامم معمكفت" نان 12 الانا علو م165م619 ]/ هاذ 6م 2251607 2124 6
 وع :عارعزع ه5 13 ةتاعاتما“ 2 12 كمطوانلتكأق, 200112 016, 02508 18 5عوانت ل2 2120 لعأ هزئعام الل

 0لعوعرم معلقطو نح مهمعأ] 0ع ماتتمعت" 01لعم تق لذ مهمآ العد ة20ةلان51 عادعأنم 2 005 1 عاتاندك 0ع

 [عاعاوقمعا1م: ]طم 8ك ةتلمسأك (1172-1147), تاآطنت 28110 (1228-1238).

 آه 722201020 لع ]5 ةبعماع طق 5100 تعزعرت عال علام هممت 202 م01 12 210106010812: 1

 ء[عمام, تآ اًنااتتم0 مقنت'ه120 لعأ اهدبنم لع 1طن 5010 طقعقع :تاعنمصعام 212 1261122ع1 6561 8

 لع نم امم لع هعانةتم1عو لع اانإو ندع عم26 لع ةمتملا0 م1تقانمأم زن 01دك1 62 عد 105 518105 11
 ان 111: 153 1023 001503. ]05 35205 2101060160 ع1عم5 نقانق لان1 016 105 انآ[ 5505 2505 5ع طق
 ىءمللم لعدوتمالقصلمو عم التت عأو زن هل عال 0عدممط1500 لع كززانةكو (0 عجول, 2005)300 م0
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 تاءاطعلاو تاسعا نم نورت : :سلدلالا ٠ ممم دوما هك

 ةم10م1200 مم ىان اعقصخمةمعلعأو, م ]ه5 6021931 همعق لع 15 ة1عوجقطو 0ع 820302 3 عد امو

 طةقمود لع 1عمعج ظنعتمد 22112005 هلعاتممو ؟ةكامعمو لع ا/1ل10 مءعرتعمعءاعمأ ع5 3 قمت مةتتاقم

 لع ءدماعم (1781065 , 1983, 362-353: 1ءامقم0ع2 , 1987). 8/155 20ءاقضأع 205 0عانم 3661205 6
 تدق م1622 لع ءواع انمم طقل1303 تق 840118

 0000عقام05 21 عاتتلقق م0035 016235 1مقك, ءمدمم ]35 0عم0م51620عد ءد ءآ 38[د5عم 17ج وصقل

 لع ثتتاع 8ظلكمةمماطانكانلاطتقطل, 16ع08ع1095 هم دهقعزوك طغعتط0م1135 0ع هيعونوعإؤم 0 هم

 ءمعاع10مءللوك ءاقكأعقكر ةأئ ءامطقتوطو ةمعطقم همطاقلل05 كم2 3م01310065 لع 15 طصلعسم

 هتوانعم10 علم 12عللعالدل, لعوادعدتالل, ةوتتع 0ع 105 جتاكعاتام5د لع 701065 زن عقل

 0353106 ةضتطق هعصعأهم02005, 15 مدان عءاعمأاع 2م ةعاقم لع 356. خلسعأتلم (1992) سنع

 1ععمعع 105 121122805 لع 8ك6تئ012 (©وهتن عدل), )' ممر ةانماتع5أم, ءآ 22113280 لع 2ةءطتصق لعا

 ونانع طقط]ةتنعسم5 2 همصاتمسن ةعامم. ظم ععمعتمل, 12 ةم0اةعاقم لع 12 ةعانقل 361
 12عللعرلهل ه1 اعممم ء5 هلثص م18 عقتم تن1611

 1.3. اند اهلاعع لع ١10160 دلل انك :

 ظر ءواع ممتعم 0ع ءةرعتعأ12 ععدغأمل ةكانأاه هدمععتولسم عداع از ناعزعدوصأاع ةآ طقلاقحعم لع
 ان طمضمم لع التم عم ]و5 ءانعوك 2010065 ننع 5ع الزعمقم 11ةلوصلم 2 قطع هو 8ةززةسم
 (طءوعطتسق, كلسصعت2). ظواف اهمال ةعاؤوص دع مولد ؟ععاطقن عم عما ةزعلم 2غ ةمم:تتت هش لةنط عطار ال
 ءو 13 اًنصتعم 0ع هدأ مهاتن121622 طققكأح ةطمانك 0لوءاتطصعضأ 2092 ءد هلحفصلةلاتك (©ةوانلل0

 091لعوصم ءأ ةلتت, 1987, م. 544: معاند فلصفموو ءأ هلتت, 1990, مم. 156 :157).

 5 62212 لع اتم طمتصم لع ماقتضأم 1ععاقض عانلقهن' ءقط داتق 0غمعملعمعأقك ةقعز وق. عوعمأق
 ن2 ءهةللعمو لع (عملعمعأو ةاكماتعو لع نتم5د 20 د. لع ماهأنص01080 هم 005

 مات عماد 0وك هوم ؟منكصم 0ع قصقلعج مهنه 15 ةللئطعماةعأاقم لعأ طماطم ز' 15 :ءاتغتلم 6
 هعالتخةك. ]ال260 2 61 نعام 22112005 لانا 610505 ؟ةوأم5 0غ توعورم لع 110

 رم 105 طمدضلمد ع01عانهلعد لعأ ةصطأام تقاماتقتت0 ةقأ نوم عادل 01105 ةعامتة1ع5د لع (6عدتعو
 اة0161مم81 عد مدلكعم طتاتذات[ طةصعك, م006205 2م16عأقن 21 1عاتقل وقانع عد ه] لع 2ءءطتصقب 8
 ءرعاكاعمعأو 06 ل05 ةطعراتنالق وه م5 لع ةدعأو: نصف (0مط جل-730080), موته هلتصعمامتع 8
 0210ءز6 (ةلدطتس, زن هاته (هلحطقطلمل) موق تعانقعأ ]15 هءصتقمك. ظم ها عزه نقمنالءاؤدل هل
 1هدتمل200 ممن اه1عد هت عأمو, دع طق11ة 150 105 ماتصام5 لع انقطقزو نابع ةد واع ءقكو 0ءطأعتمد
 اتستاقتكع هل 1200 ا, مانقوأم نانع تأ آ0اقا0 تقأك 2م800)0 تل اتق 8اان650 الاناآ0 06 5ع
 آظا اننهطوز0و لع] 1 لتعم دع لعدوتتنو][عطح ىوطتنن انضه ماهامك تمم ةزاتةل2 02م0 20 قة 8
 13 متكستف ةلطدتتف لع 12 مدضتلاو لع طماتحم زل نمرصانصتع202 ءماد هذاك طعلتفهسأاع 005 070,
 ال20 مون ءقتعدتل 12 1تأم معلتمسأع 12 مأامحب إل 00 مقتله 6[5132معل' ءودلتعماع عل ممداتل لع
 ةم:ةطعمكأةم. 102035 135 ةلمءعلمك لتطعتوأو7165 لع ةداع طمتتتم م05 آصعآاتمقتلم5 م02 8
 ءراكاعمعاو لع انهم 5610 لع ةدامد مانتام5ذ لع اقطقزو, ةاتصوانع 20 56 مانعلع 0لعدعوممم 8

 م1عوعمع12 0ع ل05, هممت عانمور, ان5102003 تح تأ طتعامم 12610

 52005 نانع اند طمتصم (201عزمصما ةعامعأل كانازلفق لتم عدممأ 0165 500 005 ؟؟عععؤ ]هك لعا
 لع طءعطتمم (8عمصعتس ز' 00انأ, 1974, م. 10), ءمصخاتستاو 32م0 20 عواعال ان اعاعأم 6

 امهع1203 لتةع12 لع مهلعانفب م01: 10 نن6 م0لعرمم5 ةداتسمفت“ مهله تأ طمدتتم ]226116256 انه
 هماكاتلل0 0ع 0205 150 12105 م01:
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 ك1 7/122210 1511100 10 141181

 ماتعمام لمآ ذصاعمكك نم 12 ظكمتد 8(نداناسممو ممر عا همهمعستعمام لع 105 م:00عقم5 لع
 [ةطولعقعا قو لعا 10

 طوعم مقك ةموءامم ]25 ؟انعداعك ءدوتاقك ةوطتع ن] اعمق قنع 205 0ءانمو, 20لءرصقق لع]
 امم دعمت عماع لع 10م 5310 هل- 81د عطضطك, هل يدع طقععسممو ةلطتقأنال اطقق 20619216 201 ان
 معمعأمم ةدمتعمو 2 ةاطعأق ظفاع مهانعمممم لما ةأئأو 5111 12 لعدافعو ءداتع عا عوام ع
 نكت020ع5د لع دلدفمل دلك زاصغم مد 51ة1هعم زن ةلسصعتلوب همرصم 621105 01000610165 0ع

 1 لعام (0 33 ةصقمقر آ], مم. 51 3 93: 11, م. ٠

1.2. 111515 212621215 : 

 آقق 32011210965 0ع 13 ةتوانعم10عأق اههصم0عم طق 16201200 ةانكاق1:0]2012ءلأاع 651
 مةصمتقتس 2 0عطتلو, دهطتع ملم, 3 نتع ةمعدمك 55 طقم م2000ع100 طقل1252805 0عدلع اه
 ماتطان ءةعاقم لع ]35 وعم ةعامصعد لع 38/[تلتمو فعجوطتم. آ06 2111 01006061 11105 20005 5
 50م13005 عد 720102 ان جتعاتصمفم :تلورموق زل ؟ةك05 2112005 تكتزلف مقصات[ 0 عااته 5ع الاعطع

 ىدانم0م16200 0 عطاقلا

 [1ل03 طاتع72 مقنع 0ع ]35 ةقعوكدق ماعممق 0ع /1ل30 ةضلقلاند] نع 502 ©07061035 ع
 ةمات عادم 5ع ط211دطدم عد ]ذك 1عاعوأوم مس ةمصتعمم لعا دمزناع لع ظكمدققب ل0ه20ع ءانقنق 5

 مسم :ءاتعدتتم5. 150 06 ءالقك هد تأ ا1هتم20م ءةلتز لع ام. 10510, 06عمم51300 عد
 0و علعمل لع فمام؟ عقر, نانع ءوأاق 06ع07200 معلتلتاع 01019705 76ععام1عد 12112005 عد ظعا161/6ر
 01 عوالم 06 105 13200505 79505 دان مانعدامم عماع ؟آ2انصت1عذ 0عممتمل12005 1601 858أ1قم عل
 ذآ عانلم5 01205 م12قعراقم 013 06ع01نعاقد تقع 5ةمعئ113, امصطاقم 211503 © 50م1503 عال
 رئ010ع, همرم0م 105 0عممو0005[1 تق تأ ماتكتم آ1010ءعووضم 06 اللءط. 8وأم5 72505 0عاون
 هما عومم2061:56ع كما 20ا061105 12ءانعل اعدم علاق 1061101120035 عه 105 121/2ا21105 65
 لع 18 طكمدتو نكانقهوم 0100 "ة1001025 1ةلعو ز/ ءةدمدصتعمك", للوأتم عانتل6200 ة51
 م:هطوطاعرمع» اع ةوتعا]دك ماعددم م[0علعماق5 لعأ 0 عماع 8كنكانا سقم 0ع 135 لع 31 -ثصس لاك

 (ةةصعطعج-ثلط07202, 1965, م. 188).

 "1 ةمام عد مهجمطتو ءمزتم عم ]1100 همه ععاعنم» معوان عامك ةطتم0أ] نك لع 1لتم 50م1800ب

 لع مه0ع0ع5 طماتإل 11035 ال م0512 7610058, ءاقتوسعلاق ءم10122005 هد 15 301كم
 طةز هت معتقل. 1005 لع عامك ةسممألمك طقم 5100 طقل] 2035 ؟ععاعما عال علاغ عل انتل 660500

 عم ك6 عد 12 1112 لع آانأم: (فلطوععأاع), اهل زن تورم ا/ءنعاممو دقق 206لقم أ

 طماع ]هك تناممم لع ]1 نغم طفلا هل05 10د ؟عداتمد لع دعزد اقص مهتم لع ماهتتلاو زن

 0ع اتق "معمم !نعاك", امك ماتعل عالم تكافل !آ0اتط 02025 م01 عااتقت05 015هم5 لع طءوصعع قدم

 20م2 مءوانعلاهك 0611010010065 عد ]125 نع دع عدعمطهعأطقم ]25 «206طقق مهل0 505م61061128. 05

 لزؤعم5 معوعطاقم انه35 م6110102ءامه65 ةصاناقتع5ك عم 135 وقنع عمعوزوص ]ه5 !ةصموتأاقك 6

 ال10. طور دن مقيئاع, 14 ءمممهقه لع !نععك عك لع مرق ءئلاتصلتتعر (متسطتقات ءهلهلفب زن تعمق

 همرد اند 5ءاتع 0ع ةممةصلل عد 2010165 عد كنزلم ةكاتتعالم, 2 2000 لع ةمئل10, 56 0عا1ومءوض ]5

 اةسصمةضاقك (18. 1). 810 ةزعمم ماع دامك انلةقصفم اوه 0ع الالتم: دع طق م0010 ءودصقاقأمت 8

 ءلئاعمعأو لع اةصمدتتامك لع هعملستعم (؟ءعصقملع, 1987), نأ طتغم ةوانعأ طهاعتقل تق 8
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 تاءانطعلاو تاسيلتقتلا ننم نوزسق ::نيلذلألا د هدد دلو الامم ا عع وتم دع ولا ا ول

 طمتتمم لع نص 10 عزم عاد ع] ننع ءأ آنعقيم طلتآ19 مم: 135 005 ماتع125 016 ع1 20802610 ةطا:6 ال
 ءكعرتو ةلاعتطم الة عما. لذ موتالل' 0ع ءةواه 326ءلمأه 105 005 مع65)15022 تمطتم26135 8

 م0ءد1د "21 ةلئصفم" (ةمؤور, 1983, مم. 292-3).

 طرععاووس عمر اع 12 506519 22021051 لع ءوزتع 6ذودتعم ]135 ءمرده زل 60[عا135 لع لل
 دمت ان اعطو [ععاتتكعللاع. ذاص ةاتاتتوتل عاد ال12 161216 ءالطه 050178, هلأ ق162205 كماطم 610
 ءآ] مدمععألم لع ةطص خسصصتمتخ 2 ةلحل10132010 وهع كممقأعطت23: " 8202 هت ءنامت 12 مجهم 6

 ماكامأ (عجيجفرتهل, عالمك اه طك دع طمعم دورت ,.." (>ةقور 1983, م. 377) 9

 كا متكلم 10000 طقوانتعم 5ع عزو ةعماتع هد عا ممعاجص عا طحاتتعاقمم ططص 8ادعططقتت (؟.
 2611), ءد ع1 نانغ 5ع نا16ز2 م01 12 طوأعا1و وناتع طه مع20100 ىان انتقضكم 216313 21 0116161 710
 اتمام. (ن0ه1016223 351 ١70" ء1قللم 3:105 00206253165 رلأ5 010ءّز35 عاد ةوأع ةقالصأم 0ع 12 0ءالق
 ندع 5ع طق 75100 ءمص اند اتصلعو لع 001017 دععانم 6قم650" ((تةنعأو 06262, 1971, 138-9).
 طواع 0مم لع معصءأل ممعد 1655م020ع ممتن ]طعام 2 ؟ةاطتن]ة5 1طعاه 1611225 ع6780[(5ام8035 لع

 135 نا16 2م61225 56 011606121 ت>«[1021' 001121115101165 015.

 لو هاطوذمصاأع, 12 12 طتتعدعاةاح ءد هل- خصل ولان5 0ع 1113)79 لع /1ل130 0عواتط 209 21 هع عأ0 ]'
 مخاتلتم 061 الادم ءقأق 2 عدات عان202 عاوعأ 35, 016215313 عاتاع, 2 الق [عاءاغ0 016 12 م0516. 95
 رعاعرتسمو 21 02200 لع طتوو لع ]طص 'قةطلتلت, نانع 028 0ع ق22162205 061 51810 111. ]116 :
 "10ءزعرنمت ممطتطأ1 5ع 2 105 710112105 نانع 120110062 025 0عوأتص ص095 ه1 الذمم" (0ة02
 6 ةددعج زن آ.8:07-601ةمعقلب 1981, مم. 7-136). وام مهنععع 1201ءونغ 12 ء>عاوأءطعاو 0ع ةلعاتم
 انمم لع 50 هانإلو [مام2 10 1لعمات ةعوطو ءمنن0 هنمعع1 عدصتعا اع لعونتصه لو 21 «مدكاتتمم لعأ
 ادم, 41 آل كمدحم 566012 ءال 125 خلاق 8020 181علزه عد ظاتانممف (0عات131 ك0 11120 06 105 8

 03:ةعءاعر5انعم5 لعا 11210 عادمد: ءا 1ع

 281 ندنملم لع طتمقطو لع 5-21ةوهألك, ةدعاتلم ةد ءهأ مالتمع هكنقتتام 0عا 5181م 111,
 امم طاقم عاعفعمعتو 2 15 م:003ععامو لع ل130. ]010ع: "خمأ متكتلم 5ع م10طتطأتق 8 5
 ؟الءاعرم5د ددعدتن عا هقكامأ لعأ طمرتقم لمد0ع دع ةواق ةمظتمل00 32[ع5 0ع ناتع 8
 نتةصقعاتا100 ان 0318 زن نم 20116. وام ع5 م0106 56 1650116510] 218 51 56 :تأنكق 32168 6
 لتعالم م1820" . طر ةآععام, ة5أغ ةق ان م1662مأ0 656026191 مهعف تأ 71011610: 65 260653110 2

 ءدكتقستعالا0 م1081 عوأالم لع 15 مزع33 انقق 62 50م12308, مانعذ عآ ءومطألم ةنكعم
 اعمل م22 2012 0101706و 12 ؟؟ةعااتنم 0عأ 10110.

 محا وع 6[1عمعع هم عا هقلتعع هوعرض ل عممع همتمعألم ءمرحم "81 آهمألقت0": "علو هك
 والع زقصممع ]1خعععمبس تلم ءتن ءأ ركبععم, عأ هلمت100 آه 50عمجت كعأأ, 1مت1 5ع 4: ىان ىالق1 671610. 20

 ىآ ]2 56عه1)56 © 4عد]ز7014 4 1عرتم5 لع ىع ءاد77701 عمع ءت ج00 ينال عطا هعع" 50051 جل
182610 

 ملعرملك 06 هوو ععامهممعاو, "81 طهم1له50" همصالعمع ؟آةرتصان1قك ةععاعو 06 8
 1ةمطتقعدعإ ةح لعا ل10. ط5 نمنح وطرق هدتعضأما, ماعاوأ ةططتعو, ةوعاتلل م05101ةمعمأاع ل
 طقطءعم, نانع ةرع عال ه1 ةنقطع ممن اند 2201م5 0ع ممرمطتتق مطماقتك, نانتعط» 16
 ل17 يووم اتساعا م01ةءلا مدعو. ظص 1250 تأ زن010 الطنلم 8105ءو زن عا 520ع200أغ نوعا 2612 0

 ئىدلحسز عمر ه1 ءةقاعا] قمم مه“ ه1لعم لع م]1ومكو 3غ. 8518 0612 هكر عد اًنلالت02 8280618[155, 8

 (2) 81 هردماعم لع ]د مهادطرو "يتكفل" ممع "1لعأم" (جيربقرت) عيدبم جمع لع اذ اعهلانععافو دال ةعمهقما لعأ اععام لع [ةءقق. ؤاكذم 30ةاقصنع 5
 اكهمعدمم ءزصمو عمه انا تهكم ىانهتاة ع
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 ه1 نت تك در كانا كن طم وس يطل توق كح خطر درا هومز ميار نسا د مدا هذ اما مالت و هام م دقق ذ قديم هاه د كار 12110 151 ذل/100 طا 11011

 طور هتف مومماع, 12 م6000 6هعاقم لع ال116 ةصممات عد انت ةمائ017عءطقشتعمام زن م10 عقد
 لع معمانعكم5د 2 ع1 216د ندع ممرات ة]هتعمأف ءداقهطوم 25012005 2 3عات7102065 2م
 سقل لمءتسصعم132035 هد عا ءققم لع ةلحشملقلتتق, ولم 5ع عا ءققم لع 12 هطاعمعتة» 06 8
 قادواتعم 2 مدتاتع 0ع ]135 ماهماقق ةةضتل1لعتقك, هل 2م1:00151همقهتعلام 0ع 2320ع23 8

 همم طا تان طاع زن عا ةمعم1ءعطقست عمأم 06 ة16225 1

 اخص ه1 هقأه00 ةعاتق] 0ع 13 ]ماعوات عد عاقل ةلثال 31005[63 لانإل 1ع)05 06 م0067 ةقتمز هنن 2
 ة0طز:ع 10035 ]195 ءاتعواتممع5 ماق2 1630م, 20 0هطواقضأع ءماعملعتتم5 ندع عآأ ةدانلتم لع 5

 1531122805 طهان12131205 511م0116 اناث 12220112266 21/2106 ع2 6قأغ 6100.

1.1. 1001611665 ©»5©21185 : 

 دوطعاط05 وانع عر 13 ةدمكممالا» 1طةتعو 55 لعطأام ةطتتعمت“ 1010 5هرأ200 6ع
 ماقلت ع2205 لع 12[21163 618 ]ل 006 011 12/01“ 0 12061201 2016122 ةداق م100106ءامط 6
 لسعوصاع عأ مع21000 1518عم00: م0 هطوافصاأاع ]ه5 ظدعاتاعك م01عععم لهن 2 ءه2ا6206 نصف

 1601631123162 لع هوأق 1ه 0050013 2 106012005 08] د1عأو 10,

 دءوتم 51-21ةلعلعمتت ءأ ممعام 53ع0ل201 تادزنؤا, وانتعم هقتعألل لعواعت200 لع 15 ماع
 ةططوقأ مه اصكاق] ةقكع ات (00:00ط2 هل 1200 لع خطل ذأ - [8ةطسخم ]آ1, اهكاانإل“ مقل
 ءااتثع 135 ء13565 2105 20100 طعووم 1150010616200 طلت 610595 20035 ةاذ ط0 عم عد 13 هام
 همركع 0ع ظقضتمس هع - ؟ةعاطكل, عماتنع ءا]هك دع ءمصاقطو 12 ععمع72 ]122 عامض عد مآ ت50 06 15 هزل

 لع ؟زلقم هد 105 طقموانعأعد 011213165 تكاد تانك نعام 06 128 0ع معاهلق5و و

 81 مممز16 21- 81ةللعمتتا ةقلاتم نانع تأ داعم 0005م5 'فططقم خطم طانصققكر, 515010 لع
 8كناطقتس2ل 1طص مطل د1 - [8؟دطسصقم ( 852 - 886 ) , لعوعارطات6 105 5ءءاعام5و لعأ تكافل ال
 1انضطلم مانص ع 0525 1ةطا”تعدك عد هت - خصلدلانك م15 دان عا350172ءانم. آ0عطعتتم5 ءضاع» لعن نانع 10
 نابع 15م طاعصقق لعدعان طلق دع أ ةععنعأم مهنته ةهطتتعمت' ؟1ل110 نتقصكمةنعمأع مه1:ععل00 هل
 هملوامهلز هد عزععام, 105 103م5 طق اتقلهلم لعدلع ةصاتعتم لع ءةاتسصتمقت 18 ءم102ةعفم
 60055 لعا 7101160 ءاعمم عمامل هرتعتم2 ل3 مم 18 م1عوعمعاو لع امماتخعجقمق 0ع ةرين00 لع طتعتتم

 ءم 13 51110,

 امم 2000195 ةصكامل 1025 مما ه1 - 812]لعدتتا لعطعممم5 ةعمععاوك كمل رماتعأطق ءقاناعأو
 0500 وناتع ع5 انه 20601 22010 ( د. 2197/11 ) ءانزلو 0111020 0عمعدرلع لع 13 ةلعمصأع نانع اناناتعع
 ال 105 03505 ن6 205 0ءانؤقتت 18110121105 105 2010165 عام5003. 210 0طئاقصتع, ةهصتطقق كاقك
 مةتعععم 1هل1ءقن' ننع 2 126012005 لع] ىزعأو ]136 5ع رعالااقل156 ءآ انكم ال 12 م100نععاقم لعا
 لم ءمد هل - مململند 0عطألو د 1 زمئاسعمعأو لعا 0ةعمنع 8/لكاددداصقم . 2ع طععطم, دعته ال

 ظوامأام, 2011 مهمه طعمأع 2 13 ؟ةمقانق1 015 0ع 15 م5000عءعا6م 0عا التنمر, ااا عنمس همم
 1168303 061 [ك1ق20 انص مانعالم اتت مان15و لع للعاطم ةعاتالاله0 2 مونت 06 15 2011 مهعو 0

11 

 0و عاما عمعأو ![:(ةفعتم طفضكتمل 108 م0: 21 - 81دلكعقنت 11اتكاتل 12 م000ععامم لع ل
 عمر العرصم»م 0ع 135 (ةتكقك. 81 (عرعنم طنعذام 2 16ص طدص ل15 زن هللا تامصتل ءد عا م0
 5عوا1 1250 لعإ ةعودصلم 2 نهج طماتو اهئل12. 1650ع 15 ؟ءداقمف مانعلعم ؟ءار 2 10 05)16, ءأ
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 تاءاطعلاو تايلقتلا نمنورق : سئلدنألا نع ما جد تعداد كانو كل ك1 نلاع كام دان د تريد ا و اع مق دبل اع هع مع عمقا

 1. آد م00 16قص 0ع لعموم عد هل-ةصللاتك :

 اكد 15 ةعاتقل1 ل0, 105 لدغ05 ندع لت5مومعممم5 ةءعلعو 0ع 12 ممم0لنءعءاقطد لع 710110 هه
 ةلحفصلةلمن5 دوم ماتنزل 65ع3505. ذل 12 :201ء1مدقهل معصاتنتم زل مهعونع0ل20 0ع ]1258 5
 ءوهوقاقمق 5ع انمع 19 م؟1ةءانعو امعرلئواعمعأو لع ءزعمماقععك نمدقعت7ة005. 208 هذه م16, تأ

 لعووتتم]116 جلاعومجدلم مم 15 ثتنوانعم10عأو 2546016701 عم ظحموقم 0نممضاع 105 0101205 585
 همعاتقك طق 311200 هل مدصمتندمتق 065012001 ندع ا"عواتتمت عامل 0 ةزمصع10-2اعاتو 8 5
 821535 طقعع كنوتعمأو 8205. ط0وط] عم عمتع ةكام دع طقإتت لعطأ لم هج 12 ظلال ل20 1صط عقعمأع
 لعا ل10, نانع دانعأاع 3م91ععقا“ ء هقكأ [0005 105 كمصاتعتءل03 210116016 ع1غم5 عم الط 65200
 را 12 عام عا اقتتم, 351 0100 2 دان 1آةللا02 ءقعوقعتج عد هماطم 13عام 001 0105 5

 مام مه: ةزعدمم]10 123 عنة

 طم هاو م3216, 0656 2 ن6 105 اع>لم5 زملتعدت 128 هدءعلواعمعتو 06 انه 116
 1ملادكأتت م 061 ل30 هد هلحشملقلانك, 15 21006010819 حلتتت 120 طق 16عءام61200 3112265 ع
 العم ةصلهلا 5165 ناتع 205 مءعاتاللاقل 00110061 1205 ء212ءاع 5 انعدم لع ءوأق م[0لادععاقت. آه
 نملعو هرعععماقم 153 هممقاتاتإلع انت طمتتتو طقآ]1ه0ل0 ةعم ]135 هول وعاوضصعو 0ع ةعطتصسق

 ( ملط عنو), عا نانع 205 0ءانم2161205 1185 2061 ةضاأع.

 كانت ءاتطةنععمر, 185 1216وان8ع3ع10065 112/2005 2 قطو عد لعاعتتطتأا72035 5عم10265 00120
 6©ةنملاسلم زن دومطتع 000 عا كانع لع طةمعأم زن 15 ملاهل هممزتع لع !اهلتق طقم م6عم221100 ن2
 همدمعتستعمام عاق ةعمأع ماععز5م لع 125 ءةنمعاع كا عدم لع 12 ةعانالا 050 10 عتو ط6)3 أ
 وزواعممم لع ماملانععاقرمر ؟تان0ق]1. وزع مصار, ءاتهئ000 607020810105 1111 0000 11165 206162 06 5
 زنكام]جعامضعج ةضصلدلانو[65 عهل1عات 05 ن1 طانعات 2821600 همام 01211370 لانع 205 118
 م10101201ة1: ءم ]ذه 011ءاعمعتقك عداتع ةطططقق 500180205 زن عد 1ه ق1 2ءاع1[ةاتعدك 0ع ممكح

 لع اند 200610 0ع م10006عاقم 21 0.

 آه5 6220902610065 11270005 2 ءقطع هم اذ [ععاقم لع ة8لكدتعأوب اهصاأم عا هلأ عقم ط1200
 لع كززلقكو (0عجو) ءمممم عد 12 مممأ1م ءهمتاملب 205 معصتاعس ةكلسسملل' 006 105 05]عم5

 تلم 2متصقطوم مونناع اطموءامماغ لعا هزانفنع لمصقئاتعم لع 12 50ءاعلق0م ةصلمامو1كألا مور
 (ةصام, ال 2 15 65م612 06 105 121132805 06 1ص0قكأ81 2101565 1381101186 012185, 021606 111
 ةصم1عملعم ع1 ةدانل10 لع ةوامؤ 00زنأم5 مهله القتل اناث 0050011216110 م16ع150 0ع 19 كتاطتق
 رصد عتفل ع ادعو لع 105 ماع عوتصط1 05 ةتعملمسصت تمد 06 12 50601ع020 ةصلدلادو1. طم ءاععأام
 ةوطعرطم5 ناتع نم 105 مل5ء5 زناقصتعمو لما 81هلئاعن ةصعم 0 عصامل مآ ؟؟1لتم ظلع هطزعأم لع
 اصاعمو0 هماطعأعأم 06عولع ؟ععطم امص اممم نتف 20120 عا دأاعأم زى, اهل زل تقيصم طق مانغعوغم ع
 مهمتك عدأم هآ طقللاه2عم ز/ ه>0وت/ةهعاقرت لعا ممعام لع 5ةتوع اراصقملا (]عمصاكتسم, 1986). آقك
 ءوعوكوم ع[عنعمعتمم 00ءادنمتةضاق]ع5 نهد نانع ءقصامتل05 مق هل -ذكصلهلال5 ز/ تت 00001عأم مقعح
 841010198 م21عععات ةمانطأفت“ ةقك متكتمتم طقعأم ]2 ةءلئاعمعأف 20 5610 لع من000 ععأ6ت ال1162 5120
 اةسطتقكم لع هوامعتعتم: 56160 15 1010م تأق هلوانعم16 عند م0018 همصكقتتممل“ 0 0لعورط عصاتت

 ةواع ةرءاتعممم ]ل ءج ء2ق0 ق0 2أن100, ىان /ل0اانا تق آن 21 عد عع

 (1) ]معك ؟بزلعتمو اماادلمع عد له ةنلقل لع اطعم نسمع دع ممكعمامم تنل عقاع انقطقزم طقم ىدزلع املا دلمك ع دورتمكق ةرعونهعامدعقو
 ةصتقععملقع هع تس معمر ءعام نابع انعرع مرام هاجزعام لع ككاسلتم اذ ايتلك تعطقمم ءو عا 0هه4لعماع 8يسنلستم. 181 ةونتمم لع
 زملععانعوعافم 16 لتعتوع 1. لاباتم ةلدحدمسم طولوتممو زن فاق ةلفعتاو هل ©عساعم لع اتمانلتمك ةعوطعم زن ةمعونعم]ةعزعمو "آطم قةعدطأ"ب
 لعمعولت ماع لعأ ةريسمستمعام لع ة8كسععأم. امك مهام عاممعع لع ةازقكد (كممم), هيازلوك متليتمك اداعوعمم اهسصطتقم نا مععععداع
 ةدانلتم, ةيععمم لتعوتلوق ممع طط, لابلتم ظاوحدصسو 2ملممقمل, عثرت انزله جععهكزلول زن ةممإلم ءمومامماع مم !ذباطتععم مهلتلو !!ةلوعدع د

 ءوطم غواقه متملعفأف مصاحب قلل
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 تاءاطعلاو تاسيلقتلا نسم قورتق : نيسلتألا ©2005 دج قتل ام وو و اور اا ا تدل ل ع وع يا م

 ةيسرم يف يم السإلا حجاجزلا
 ويتساك ثينيميخ وردب

 ثحبلا صلختسم

 « سلدنألا يف جاجزلا ةعانص زكارم مهأك اقلمو ةيرملأ ىتنيدم عم ةيسرم ةيبدألا رداصملا يمست

 ىناوألاو عنصلا نسح ليمجلا جاجزلا جتنت ةيسرم نأ يبرغملا ديعس نبا ركذي قايسلا اذه يفو
 ليلاحتلاو ةيرثألا ثوحبلا انل تحمس ةليلق تاونس ذنمو . ةديعبلا نادلبلا ىلإ ردصت يتلا ةعماللا

 ةيرثألا تافشتكملا تحضوأ دقف . ةعماللا يناوألاب ةقلعتملا ةلوقملا هذه ةحص تبنن نأ ةيئاميكلا
 ًافراخزو ًاعاونأ ءىرخأ ةددعتم عقاوم يفو « ةيسرمك ةيسلدنأ ةنيدم ىف جاجزلل نأ ىلوألا ةرملل

 . ايبسن ةريثكلا ةيجاجزلا تاعونصملا نم ةعومجمل ًامادختساو

 عار 710110 151460110 18131 11171
 ال

 معلم ]1 صقمعم هما
8851840 ) 

 "1ع از عرقا د0ان[ععك دهصعل 8/1 عاأو ؟/تاط خاصسغت12 ةتل 5121282 هك اطع 2205[ 20181

 عاومدسم ةلكمع هعماعتك ام ةلدفم لدلك. لص اطتك ةعممعب 1 5010 812-21 عطقمطأ دلل اطقغ 8ع

 مرملمعمع قمع عاقدو ةصل زنكاعتتازوتع تباحتعا 15 ةعممااعل غ0 101 ءمانات 165. ل 1ع 8عولك 50

 اطع ةيعطعم ]10 عنعول ؟عوعونعطعو ةصل طع ءطغعستعمل ةمهلز/ة15 معاطلام ن5 غ0 مامالع طع انتناط 01

 اطلق هطوعمبواتمم ءاونتمع ام اطع !نداعرت هع ظامتت, طع ةعطقم10 عاعدل ةصلد 01 عادقو اص ه8

 مسلهلسكذمم "طعلتصم" انلعع 8كستعتم, ةصل طص هاطعتن ةم211ع وزاعم 02 15 طتصاعتلمم0 اضع 51308-

 359, ةطمالل 201 طع تما اتنصع معقم, 060012 0م ةه0 ن5ع 01 2 :تاهاتالعاإل طلق عمانم» 01 0] ةعءاق.

 (*) تعمم لع ظوطسلتلمو خعهطعو لن ةيونعمأةوتعمو “لطو ةرهطأ" مينسامست علام لع 8طسعأم, 5/5ءاققك, 5/8[ 8ل1 علم

 181ع2عم0لو,
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 ةيسرم يف يم السرلا جاجزلا

 ويتساك ثينيميخ وردب

 طاب 7110110 151641100 1111

 علو ]1526067 (850110





 يسع س ميصيعتومل املا

 ةعووسم
 هام ماجا ع رعدعوو (محضمو)

 2هءامعامقا 8عقون8

 8فاوو . ١

 (ماطوهه)

6000 

1 5885146 )58006( 

 018موكوم

 هزروموموو :8انن8ل
62626 

 طلع (2) : 10مم ععمتع ةنل ط5نلنم1هعأع ماقهمع 02 0ودعأ72 72112) (ذ):

 ك5 ءاطعسمةالع لعلب 01 اتت عداتمم كقصمل5ك (8)
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 ةااع ملا 3 0لا نأع عه ممتالا 711ككلتتو ١ فةلطظألا 3خلكلاف 01 681 طل

 يم حس هيب 1ع 4م

 ؟ 0 *©ي 2

 / 2 ُ اي ىو حم << - ثا“ 0 -
 نك,

 ىو همس ع
3 

 59ج ا هضم

3 
 5 5100160 ةمظعف] 5 ن0

 0 3 2 1 ع ره ُة * ١

0 

 اناء 0-2

 22 ادمان مضل تسلا
 م

 ا
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 ثاءانظعلاو تانتلفتلا نم قورتق:: نيلدتالا “+ سدت ل داب كات لو ص تش ها صك ل

 عمو 101. ل. 3 (نمرعأ علام آل:

 "1طن طدتنالوم: م مدنعمو لعا ءقلتكم 'كطلمضصت ةطصمقم آ[1]1 ةقحلل ةكعألت عداتتع 105 ةمم5 2
 ل 942 (ةل-80نوناغمطتو الز". © ةماتلتقم. 1120. 22138020, 1981 (5 مقتل.

 كانك ذات ذل. :

 "1ع 8مززن (0اناقم". 1ع, نةضكا هاتمم ةمل ءهمطصص علام 21872101181 ط1
 © هدم ملم. 8اعجب الهنا 1946 ([].5 .ث.). "1590 7011165, 1862 مه.
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 0 ا م ا د ا ا ورع حملات 0نا نأت طع 10110137 011 تناتك 111 1118 ملطان] ذهلخ 01 كتف ذطخ

 اماتق3 11:

 "115م1 6020عرتو لعأ عرب ا7وص 100 عم...". 4 عل. الةهلعمعتق, 1646 (5مةتصل.

 انالفردلا اة

 "1115012 061 (و1غ) ؟عطاتمم زن هقماتعم لع 15 م0م115عم5 لعا نعلم لع (1ةصه08...", عل
 8 مل 8, 201. 1420110-0101203, 1573 (5 مهن

 112592ز م ذل

 "17106 3 8دمقمو لعا مه عمصتلاعو ةةدمع ة... ا[..., هتقط0ز200» لع ]12 [؟عمادط]1] عه
 ؟7ءهمععأو ةصاع هأ ةصمعن ملم نةيامو ا". 1120. طال ]مدع زلدنتح طل 01150 فما

 1731ةمعا13, 1951 (5مدتقل.

 طنلتلم ظوحعط ة.ر ظعص 5طتطر ال. 220/113, ذ.ذ

 "1[طع هويعمو. مذ 0201660مهل] ةزلواعم 10" ؟ةعا معتم انت اطع 50 (ط عقل 51612 2
 0100203, 1993 (52خ1/)'. 11 5

 (لاق1105 ل

 "12 20و11512100 011 عائتق112 0ع ]ه (1تا0 تن عا 0عنععأم طحانكاتاطط هنت 1231عوانأ" . ثكعألب
 آمقأ. ظوأ قلظتعوسمو. 10: مم. 58-57. 5420110, 1949 (5مدتص).

 1 ةكأك :

 "تيمدتعو", 8ل. 0 خيندص عمو اص "54تصمضتمم لع 125 عدل مثعولعيدتل 0غ 12 15013".
 18/120210, 1852 (5مدنم). 111

 100 :تكعاسعمج 81ه ماعمأ1 82 1. :

 "105 مماتسمد لع طقتتسم عه آه ثامادز و112 06 01ةصقلق, لان 105 ةأعامو 2/1 هل
 22/111. 1 عانامم, ت20 عوام 6 طققأ0م112' . ذص "1 ةقانه عال 50205 ةنتله5: 2
 6 ظتوامتته". 1 0010ودنم لع طتئامتم لن 7/لعلأ طاواعم. قلصعتتمم 1989 (5موثم).

"1970 1701101063, 735 0. 

 5قطوع]اع 2 : 

 "ذمدمتما تل عقنتمم معرتعاس ا انتع قل (0من01". '1طعوت5 1آ0ءاممول. الولع الضلال.

 كمصم. ([ل.5ك.ث.), 1973, 15900 701111635, 735

 دارت عع ل". ل. :

 "10ءوعممعامم لا منسم لع 0ةصحلد". طاعس ةلتغمم. 0ةصسهلقمب 1872 (5مهنص).

 م0100 خي 8 8 عععط عاعر آن. :

 " 8 ععادعأا لع !ةهدءاعذ لع 5001010 عزم نأ لع ة0هذأ مانطآتع مئاتكاتا 32 00016115 5

 1هد "ظءماععمممعمعم لص 1[ 210هن5'. ةتهعاب, 1
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا ا ا يل سلق وا نايس 3 نوع كب او ا ا ا وست

 - "8401035 لع معكم, ءقمدع1020 زل هانقك ء 135 ىالمانزوتتلم 5ععاتط آئط705

 كو طا1ععد", نندلعتطم5و 0همعتنةق عمد لع 15 آتمتعتوأذلول لع 0ةصولق. 1

 1ةمه03, 1983 , مم. 318-309, 5مهلت .

22220 1 

 "طع هرتعتسمل هعاسم101 04 70م ةمعاقعم ةلدصعتج ةلكادا1عتن"' عد '"ةعلقماأع" , 11, طاتقلم
 4 (0هءامطالع 1954), مم. 226-198. ذه طلت. 6.176 (1خ. 29), 201105 311-331

 ظزطات هأععو ظاوعأمدمل لع 5420130. 35120130, 1954 (5مهنص)

: .'1' 02022216 

 "(ةمدم لع ممطاوعزمم لع اه مانماامعاوك زل مه:0005 لع 12 همنممق لع ©ةقانللم عد أ

 د1ع10 771". 2450110, 1829 (5؟مهتطل).

 1812 هند ذل.

 "م عمعامل التم ععمعتلل وننع نقع لع اه اهطتضقصتعو لعأ قصمو...". 5لنعلمد 2010
 1790 (5مولصل.

 ساد ل6 1آ2ع 51عملمعو 10. :

 "نع 12 عيفعتتم لع 0ةصهلق, ءمرصص ةاتاهتت05ك ممر آطوص....,مللعأمل ل1عغ3

 ممع ةلكدصانعا 0هرمعج 81هدنعمم" زم 8كعصمتتمل طئقامرتعم عةمدصمأا". 8400, ةلم آم
 1948 (5ةتم).

 الطن ةىلا-1عط قط :

 - "مل]-'طونخو 11 خزطقت' تاحمتماف" . 8زب 83/10 ةض1720 خط ل -ك11دل "111ةلاآ. 56ع010 م7
 ةهلتكممر, 4 7015. هلم, 1393/1973 عالما.

 - "8412ه 21-"لءاطنإلابا 81 طمطتلع هل 342 هطلل ا1-10-طن1زةت". (1عاعام 22856

 '”[2ملسععءاوم هةمقاعا]ةهصو ع طواسل105) زن 8[هطقست0عل آ؟ةسمل 011 خظ ذلاذ. 8

 م. 81هطفستس للقطط, 1976 (01/1010060).

 - 15151111110 1218 85110110105 ذآ 81151ل5طك آ01 آضذ 101211801011 01
 هما 8اخ1ذ. "81 ةعالو ةن ثمافك ثضلدق: ثسضوطن 6010 عاق ع لكأس". ]1 000

 لع ظلوامم ز/ ة/4عللم طاوازعم. 1149 مم. كلمعتام (5مدلص), 9.

 1عما8-1عوجعمعمأ آل. :

 - "تا مزنع لع !"ظوووعمسع مابك طصمصع" 111. وتقر 1953 (طضصعق).

 "1 عوورتمانمد لع !ظومدعمسع" ل' طلطسصفل تأ المعأ". اذ " ثل-ش ص015", 3
 217/111. مم. 51-8

 - ]1810 آنآ مط زب 182411131181110. ةنعطلان 01 112مل (0طقضعل!!تنتح لع

 0100023. ثمعمو 56ءاتمات.. تمض لم (5مهنم)
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 دع 2 تصد داو اطبع ترجو نابع جدو ها اج ماو دعا كج ماجاب د او كد نش ك1 اا نال نأ" 1110 411011 2111855 101 1118 فلظاأن] ذلتتاف 017' 010مل ذط٠خ

 - "طمواط7 ]103065 ةىعتعم]1ة5". 2همعمعاز مم زل (نمدعاطتك1اهدعد عا 11 طاقمم لعأ (نمدقعزو
 8عمومسأتعم 5املتعمل 0ع 12 2مد2 0ع "آمم ةلماتز 31135". (0همدعزو 8عمهماتطنعم

 511011 طءووتمسعتول. تدفصو0ه, 1964 (5مهتمل).

 - "0130303, 18 116712 زل دان5ؤ ملط عمق". 0هدمعزو ظعوصمسا عم 5101ءول. قط

 1971 (5مهتمل.

 0 ةهعاعقم 1. :

 "1هممدتسم5 21مانزةسعممر". ذم "فل-فصلهلاتك". 267/111. مم. 295-322. 200
 1953 (5مولل).

 0510 ءرنمسو 10 آه 8ق7عو 2. :

 "1 ةواتم 5ءاععزم لع 0010ءرنمد لع 15 ظوتعم". 11. 54501350, 1882 (5مقتمل.

 وعم ظوعمز و ل :

 "آم5 ممت5عم5 لعأ رعتمم لع 0دةضدل2". (طصمقإتم لع طتقأمتتقه 50ع13]). 298 م.
 81300, 1957 (5مولم).

 (ةكاس 1:

 "81110طععو 250ط12م-طتقمدسمو ظوءابتم]عدوأو...!عمعدقم ءأ ءماقمقأم 0628 هأ
 ةام016 84. .. (ل. .." 11, 3120130, 1770 (5مهنم).

 (ةكاتثا10 خل. :

 "آنوك ةهاندك ةانمءعر13ءاقلع5د ب ودنطاعرتذصعمك م 51ه 816/902 (01؟ةصهلق
 ملم عاتمل", أم "ذاعضتف !1عنولد". 8ل. خللاد ظلمات 1, 5ث. مم. 169-145. ب

 1983 (5موللل.

 007ه انطأقك 5. :

 "1عومتم لع اعمعاند ءةكاعأ] هد صف © ةمدصماق", 8ل. 81ةيئنم ا[نوانعت. 8 2:ءءاممقب 3
 (5 مهتم.

 (عوكأ عال 2, :

 "آ.ع هطماعوتب عا 15 لت ئأمم عت مأهل لومم !'"فلمسز هتف معلن عالهلعن كد طلوص ج1

 ه0", 81عاقش عمد لع 15 دقو 7ءاههونعت, 202, مم. 144-115. 382030, 1984 (5مدنص).

 ظعانقموك [طفصعت ل. :

 "1طت اراناناتت": 'اعقهنملوم لع معتعن] ننتق"'. طونمصمام لع 15 ملطفتمطان8, 6 1

 0ةنت 3090, 1975 (5مةنم).

 1ككماسدمع ا81هع عدم 1:

 - "همهم ةعامم 21 ءمممعاستعمام لقا ؟معدلتم هامانزوسعمم". لص "51628 8

 زل دان ءمامملم". ةوحاعأام طاتطاتعم لع 18 آتمت ءاوألم0 لع 0©؟ةصهلق. 315 مم.
 01ةضهلقب 1988 (5مدنم).

104 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق ٌ سئلدنألا اند دة نادال عمق نم 2 اما اج ان عاود كام خم 2 اه ف ادق د

 2ظة]110 111427

 ذاق ]7 ةصل. 2, 1. :

 - " ]8 ل1515 عاضم مالت هاطغاتت عه تأ 18 تانه2ع2 عا 51ه 02051560 ال وان اصلن
 د 12 ه70ه10ع160 65مءعاقل 8 اع م0121 0ع دابق 16ءانا505 20131205 (ةمه03)'. 11

 كال م0510 لع "1 خيو عد ةمصلمطدع1ف". 1: 54-43 م. 0010058, 1990, (5موتم).

 - 8" ةقعج مدكو 18 8ععداتفم 06 103 1ةعاتتكتم5 22021205 1018165 عا 510 611320150
 (0ةهمهلد)". 38[ةماعتأو '1اعوتك (نصماتطاتكطعل). ا[نتدتح. ©قعصقهل2. 212م. 0

 1992, (5مةلم).

 ةذا-كلسج هنأ

 " ]8 مكدتسكاناع 1طةتوانع هل ط/كوزنعم معو 0'0م165 1ع [ت145 هاندا 21 متقن 3

 طقطوت ةل-ةلعاقك لآ اذط)نل ملحان 17 ملت إل هلك. '1عاعا ةتتقطع ع5 5
 1[عاهأ1765 2 1'ظومومت عع, هلت هدان عدل, أ دان 00-5100ع5أ 0ع ]5 2ءةمعع, مانطاتع 396
 اندع 1ما10لاتءاتمال, اند 1عمءاأ0116 10106/)3201ر 1211 120161011 ةق120166, انا 15م

 ءأ انع 031م مهن ا آعالا 2ط2019ةدعقل". آع1لعتب

 ذا داعل عونا :

 "حاوك 136-21...". ن1. 1. مم. 147-131. هنو, 1302, (8عالم).

 وات 2512لمور 181. :

 -  "مطمعءعمطقمممل 06 0010068 ز/ دان طاقأامتتم هتكاتعو 06 135 10عوق 613810588", 1,
 85120110, 1927 (5مدتصل.

 - "هممت مان عامر 2 128 (مممصتستم 2105ع لع ظكدودمم". 8420210-013808, 1944,
 (5مولم).

 عدس 0لعج 126 ءلعوجو 1. :

 "ماع 10ع0 ز]' هععءاعمعتو لع 0دةصم لم". طور مآ ![ععدعاملو طاقم عأن5عنم لا 67
 0ع 2هل:323, طقنت121 0ع ءا13. ثطم عملو عد 105 122165 ©00مقعزو لع زان 850.
 آ0118103 2 13 طماتإل 20طاع, ممدتط17 20 زن عقم هلات020 لع ندنقصه02. طلح 15420110, 207

 آماناك 5ةصعطعت. آم عدوما لما عزب ظآ. 5. 8420110 (5مهنم), 8.

 1801عمق آن. :

 "1120110هم5 هم [8ععطصتوانع5د ه1 ثمل قل انةزفمس ىكعيتاعات] م16". "طلال
 كالا م0وز012 0 اطغع طاواملإل 01 خط 5ءعدعع. 'ططق 8لدغل منقل (0هانطعتا 02 01

 مت هل آرئاعا هانت. 14 م. اكلنا هنا 0

 ظمكوتع اللقا لء:

 "حلوأمك مه: عا ظونتل10 1[ععامطدقأ 0ع 12 خامايزدتتق". ةلكدصات 5عاتخم (ةصع0110).
 0130303, 1957 (5مدتص).

103 



 11115 ملاك 77708لغ 01“ 111104171011 811 كق5 اللا 1715 خل انآ خلاق 017 01 خلا ذطجخ

 ةحونلةط09()16, حيوجعمطعا عدد, طلق اهصل 15 ذص 2 :عونعدوأمم مطقهمع, ةقوالإل 201 طع 1017

 ممم ةطتلتاج ةصل 3ععمرلازل, طععوتتوع ج 1هينعع مقنع 04 طع هانا معمماأع دععاع بهتك اص طع
 طماع -مولتمع عقععمطمانكعذ ةلمدع طع هعملتال 005(

 "5ع ةعئمدمصإل لسقمو آذاقستع اتططعقر, لوك 685عل م06 هملإل هز 2عاعان] تقع, طانأ 3150 02
 ءةتماسع ةمتسملم, ةنصعع ّدص اطع اةطقف 01 هوانعأتو ةمل تعالو اطعام الهك ةق ةطاتصلقصعع 01

 1رعوط موقاتتعو ص ةانصتسمو. آم ةالمعأب طماب عطماتلا طع طتئامتكت 01 اطع خامانز نتف اطعانع 7ع
 كمدتع 840ه 35ط 1ع2لعرك (ةطعصمطور, 101 عيجوصم]ق) ننام 7/عالع علف 2201 م م0131[35 اطقم 0
 ةعتمت]ةدسدأ انكم 710, منع موقنيتتلع ؟مرهدك 2 مقتغ 02 طع ةلماتز ةحفصس 6ءعمهممتمإل انم م طع

0151 

 طامملاال, 1 من10 انلعع م ليقع ةهنعمالتمم 0 اطغع م105معامانك ةأللع 20ع, داصعع اص اطع

 معمل ه2 لع ظاوجدتت طلسم اطعتع لوك 2 علقم هعمتول صقتععأ 10م: ةتللع ص 01ةضقهلقب الاس عل
 رن معمعطقمتك همم طقومإل م0115 01 اطع 010 به:10. 8/4056 0 الع ىزللع الدك م1آ0لا1ععل اص اطنك
 هتان, 0عومأاع اطع نانومل 0165 عمال أط طق ثلمتال] 2110: 101 اطلع 635082 1221-21 هد11عل طع
 ملمانزومسسو "1 عنهم لعا دأضعم" (هصل 01 هتالع). آد طلتك معتلمل, 205[ معمم16 12 0121132020

 ىاللع كماطتسع. ]م اطع ةلعوتععتو (؟طتعط همصاتماتع5 [002إ/ 85 2 هماطت17721عأ1هل هعماتع اص اطع
 هتلال), ةكذلع وتم 809 ىئلتع هل ىئللع ككماأطر طملقطإل اا عزمق 78/ءاع 5010, ىانعأط 25 700161 101/618,

 طعوتلعل طعاغ, عم10 ةدطرءمتلعروت, ائمفم, تاع.72, ةزللع اعوحتسوع ©عدصقلم عدعطعل 21 طع
 داطمرعو 01 طع 84هل1 مرت ةصعمتت هلل ءانعج طع 5ةطقتم هصل طع طقصلعق 02 طع ]18م

 مكاع» طع 6ءمصواتعوأ, الطغع ىةزللع هلع مامزتعل ه ؟عرل ا12م01182[ مقل, 325 5260 طال
 8كم م1 2730, لع خ]مانز هتنلم 18/0015 اتنةرخأ 0 000208 ح0( هدآزن غ0 دعال طفت ةثللع طانغ هلك غ0
 ماقم ةصل ميعموتع طع :ةاعالتمم. '[طق ةئالع 1هلامكأاإل ماتالصانعل نتخأ] قاعات اطع ةدعمانا5102 01
 اطع 8400هلئك, ةةدعع اطغع (نطضماتمست .ذلمادإ 21215 (ا/1تزود) ءمضاتصسات ق0 اطغ 20. ادت ط علل 01ر1
 اطع 1656 كعمضتصقب طع وزللع ؟بورتص ]هلأ طلو ةنقو 20528 اعرب 5مومتم (اطقع مسعتتعوم)9
 هطكاعا هنالك, 2087عالعت, لص طق 195 هعمانلاإل اطع ةزللع آ!هلانقألاإل ©0112م560. 100ةإل, 40

 ثامانز هتتتفمك 51111 :عاصعسطعان دأالع 22عاما م5 0متلوانمع له آن عاقل“

9, )0111151011 : 

 1طتك همسصعتعأول ةمل ةءوومسصتلع م105معاتأإل 15 0260 اه اطغ هععواتتقك 01 اطع
 ةلماتز ةتتفم., رتبطتعط 0ءعءانمإل 2 نه10ا06 مامعع اد طع طاللتخساتع ماهم ةضم ه5 ظدلهلاتوز2. طع
 (ععاصتعمال ك0دماأدمعإل اه ةمماآزلامع اطع ةععوانتمم 22ا50:16 هلال ءوتعمو ةالواعتت ؟معولع هك متع
 01 هممقامتعءاتالع امئاتحأتكع 35 01 اطع تال عانعما 20ةماهغتوم ام طع طاطلعم1 0 عأعدل «هملل أ هطدك 01

 اطع عمك عمصسصعما. '!طق ىللقما اندع 01 تولع“ نقع اطال مل نهط]م ام واط ةعتءان] اناقة م

 ان16ز 9ولعو زن 1ةعأ 05 ءممقكأ لعدعل اع نقعتم 01 انأع, هك ؟ةكمملعل اص الع ةةعانمل ا؟عملقما "9ع
 رمهلع ظودم ونعم“ عجب !كمع اطئصو" "5

 (70) قل- ق1 ةصنر ته. كا, مم
 01) طانناقلم لع ماحس هم هتان, م. 34

 (72) 8ءةودسلعم لع 2ةلعوعمب "ةملتوانتلمل زن ععنعاعصعتمع لع 0ءةهسقهلف.." ؟هاألم. 21
 (73) ةاومممأ, رم. 134 لقط. 1, ءانقرا تا 251).

 (74) ةلووكو لع طعجععوب "ةععهيااصتتم [عمععمأ" مص. 382-
 (5) 1ع 1هآرن نعوم ه1. ]], دععانمو 3,5. عال, 31-30) م. 828. هرب طزل الانكاتأ ثآذ

 1)ظغ2



 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نور : سلدنألا ١ 2022-2-2 022 220 26 مدع مل ع عل ع ع عمل هع عه

 ظمأ م1عوعمأ, اطمقع 12 ءطقت' قع 01 اطع ةزلواعتل ةتنعأ طق 62ع3189200 لعأ ةعانلق (انتعوقاتا عء ذم
 ءطقتوع 014 طع طولعال, اطغ ةصتق]160 (للئاهطابغمل), ةقل اطغ ةععواتتعاو (جة(ءطسقن). خذ

 0لعامت1مل ءءعماقمقتتمص هأ طع طونعت تعطنك ةصل انصتاكر 1818205 5ةءطعلاناع, ةقل انت عقم 05
 م200علستع ]ع5 هناك10ع طع مهتم مدن 01 اطنق 7011ج 320 طق عكماع 01110 1عوانتتع 8

.503017 5060111 

 8. 1[ ءمررمتسلع 10681601212( :

 10 م10010ع هم 10عو ه2 طع نيدملاتاز' 01 ]هت انصلعم 11 عمغلممد طم اطع فلماز_ 8
 0 ةصسفلتسمم ] دطقلا لعوعتتطع اطع ان1 عقنتمم ان اطع اهطق 02 ووانعتتق, الطلعأط ا7/ةق اق طع طقه
 01 طع 840015 320 اطعص موك5ع0 ام طع ةممماناهغما5 هقاعتع طق زعطعالتمم ا 1568 ةصل طع
 دان 65ءوانعما ءرعمات1]ر100 1ص 1570. طمالوكامع طق [:عمممانا1هغلمص ةللعأ 06 طتلتم آلآ ذه 1571, 6
 ممعم 7/05 0:0عنعل هج عع لل ىاناا/ثزن 02 اههل 1ع طال اطع 3510015. آءاطتل0 لع ةخوعم 05
 طع ىرررتنعإت ةمل لا ىن1مم ([ظعموضتسنعمام) 01 ]هل 601 طق معات ةءاالعاق, مدععطتنتع طع

 ةلستم]ىا100307 ادصلا (اهطق) 05 نع

 116 م10معاناإل 02 طع 8400زخ5 اد طع ا7011تإ/ توق 01100 دمام 100 ءهونقل انمئاكق للعمل
 دانعزاعو. م ىنعاع كمه ن10ص6ع0 2 ءهءعائامتط تلتمانالا 01 7عانإل 1120 02 م10مءتإلا طماتقعب 5
 سمت ولعد (صسبعاحع مم دلعد ءولبقل همم طععافتم) 0 ذضتعمنعل اهصل6©, 2.5 مديقدلعك ه2
 اعز هتلر 10م1 الأ 1663, (8/ع]1/6 تاقوامالا [16عق, 320 10101: 01238 (0ا26ع3) 01 5117ه
 (هدع هدطق3 ءوانقلك 29.4 عز. ى اماهل 05 3,150 طقهتشدأاعد 01 11 8دغ0 طآةتل, 250 جقعز2165 01
 اعز ةنكل, 312 ماتا (ن6عق, 1,354 ءطغعئاسالا انعقق, 320 400 هدهمم 01 511! هرتتق (عقتق لع 5عله)
 روع ل1 لعل 9. 16 لع هطودنم امكمتم هانم لك هما ععار لص 1573 اطعزع 3ممعقتك ام طقانع 6طةعم

 ةطموانأ 262 طععأوتع5و 01 111 عماعل اهصل ةصل ةطمانا 20 طععاقمعو 01 ال1صعإن هتلر ام اطع
 1/211لل, هبدصعل طزن الع 3810م5 (هاطعن 1مل طعام ععل ام طق ا/1عزود (نطضماتمم 1مطق ل ةطاق).

 آم طع امنت 04 آمطانقك (امطخ 01 لا01/1165) 1[ ه5 2ممه16201)' 11200551516 0 كتلة أع
 تمم ؟هعور 20ع01ل1م8 ام اطغ عمرا طال اطغ (نهدمعزو (نمانمعأا) هد 11 ةلدتعأا 1609: "0111

 رسوك دوم دأاطأع ام ماما ؟طمأ داتتاتم“ نزع ردا طع[ عد هند 1معععد طععلبكع, طعققاو معدررن [
 121110110101011 110010 ا

 ”1طع هعمقابو 02 1752 1م اطع جيعطلالعو 012 دزني صام مدام لع انهما ]عاطل (اطع ننج ظملل)
 11012260 1,000 طععاقت ع5 01 158عما860 ]هصضل (م0وو1519' 6098 هما*ةالعل 6إل ان665), 8

 رطات] طغت معو, 2,233 ءطقفامالا [68ق, 302 مالا 663, 220 231 دصقلا هاتحتعو 520. ”[طعمع طجتنقأ
 طقم طععم هاطعت“ نععذ, ةلاطمانعات ممودأ61إ' 01 !18[(1 ااناعا موا م اهنع ء011معاملثق. 1003, اطع

 رمان ] عانت نتقعك ةحل طع ؟لصعالن"لك ازمه اطع انةلاعإت 20 10د عمان ةرعاوأ. 50د طع طماع
 ا/ج11عإب لع ماهل ةنلعو ه1 تت عماعل ]مصل 15 874 طعوعأمت ع5 (5وط0الألع, 1973).

 تيضسعمغلإل, طع 12تعدتمم اهصل ذم اطغ ةدصع ال2116ز' 15 ةمرصق 1,480 طععاأمتعك (هدلإن زم
 ظنطامو ةمل (0ةمئا عتق, طبالطمالا ءمانساتمسع اطقغأ 01 طوصمدصعلتلف, 101 اتناطتعأا ص0 0868 ةقع

 (66) ظممتمسمم لكهععمم, "84ءلزتلو لع معمم..." م. 11. 0مع تنميزد] ةوبلقأك عامالا 527 5لانهعع 1.
 (67) ةيعاتلع هز موايمامتل لت معام لع (نهمئا عزرهب اند 3هطماتاعب هه, كا. مم. 245.

 (68) [ناطوم لع ةمعم لع ]ماعدك, زم لمه عما (تنانقمعتا اعلق ؟هأأسكر 3107
 (69) ةيءارتام هأ موانهاهستمعأم لع ©ةمتل أعم رم ةقاطمكل اب هر كام. 8.
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 1118 الج 110/05لج 017 0116 خ110)/ 611 تانتخ 110 118 ةلطانا ذكلف 01 تاقفلا ذط٠خ

 111656 طابو ]ه1 ع» ءاوددعدج نإ انواع نتن طوع ءامأ لكيتاضع ]6 ماه 0:1 1826 26ه ]07
 104م عارتع ءمماصأ عدمت نمت عزو ع علكز ةطمأ أك, ءمأه 171 ىال7ال71ع)“ 0110 7101111112 111 اان11161 6
 روم نيصستتام متاع لك ]ع ءمجأ هزك طع ىدرجماسعتد اك 8000 [2], هضم اطمن اانأ1عأ يابت عمد 1
 16 طوزامتمو هزك اطع ةنعاإع 5 ءابعزت اطعانم#» [2]. 1716: ىمإ) 1741 1116 ال0151 1100167 ما جأ07115 5

 لمرا 1126 1عع نن10 معمم عابمأ دوما... !/لهأع اطع هععوالا لك ا ىانعأت 4 1ظ0إن اطم4 1ع طمع 4

 7100616 ركمأأ, دق 1801 186 م0187 ت0الكعك 110 04771086. 1116 170167“ اطاأألا 071 171126111015

 نايس عربا هل 71000 770167, عزاعز7اك |2710 انكعم لمت ىقحصأ77ع طابا زئ ادعرج» كم0 ع1 رم“ زراعأأ
 رمووو" (63) ”عطعمع رممااعتك ةمل مقمإت هاطعتت ؟عاهلعل ام اطع طزتلتم ععماو عزت هؤ طع ؟عوتمد ةنع

 ءراقتسعل طاب 16م اتالاتت, هه ةناطما“ ىنطم ؟ةوانعل اعل اطع 2562 نصل 11760 أد خلس علف

 7. 02 عدصت جون مد 01 1ع 11 م20 :

 '[طع 02عمصت هلم 012 طع اضتعواتمم ةءادعلمساع (مصلم) ةمل دنع“ 10]2ءونمو طععوتسع

 دانتمدع هزذه]1 22010همك مه55ع0 لمؤنم لد ععتعا لأمم 1م ععمع1 للامم, 2غ 1عومأ قمم اطع انهصع

 ه1 اطعم 8+نداتس ل01

 كلا طع هوماقأتممو ةالداعتم5 م1010 ةوبتامطاع للوقت طانامم, 2161 طةامع ةعانلت اعل ال

 ونعم 0101م ممععح ةقع عاباعجبم0 إن د ءوبصعأا 02 معمر, نطتعط اد طع 8051عات م6106 85
 انصلعم طع ل11: ععاتمم ه2 هن عملا "دلل" (ءهل1): اطعدع ةاناط 011260 اطق 0مءطلق ع 01 186 2ععوان18 ب

 6ةلكد (مم20 هم ةللؤسم), عاع., 25 3110311 12 اطع لانالآ1تد اهطق البطعص طق ءدل1غعو 2110عل طع
 واع ام م9355 اطتمانعات هنت 3عءواتتو 998 6ز' 2 م05وانع (10)2250 ذم ثعوطتع) 69 ]م 30080
 اطعمع هوك طع ةلواتمعأا (عمالعممت) ذم ءطمتعع 06 هلأ ممااعا5 ؟تاولعل غم انتتعدتتمل. آس اطع

 ددرسع م6100, اطع 1عانعالتصع ةمل اعتتوعأمع, هلل اطع ةنممأال ةمل ل151 طانانمل 05

 1لا01عل اطغ ةعواتتوأ انهم 01 ]هصل هضل زاك م1081, 3ععم1لتصع 10 18 مه1ءوانن ت1 عن

 رت عا [ي(65)

 '1ع لاى طانأ1مم رم0ز/ 6ع لل ععألإل ام طع 281ل5 نمر اطغ طقلتدذم هد ة]طعنعوق هل اةتقلكقر

 ه1 طمس طع ةععوانت هك, 0ءعمعدلتمع هم اطع م”عوعأ ةبتكق 201 الع مامأك 0 1 نصل. 02 طع م5

 ةلكامل ام طع ماما ذم ةععمتلمصعع جنأألط طق 2110ءواتمم 00 اطع ةاانأعع عداق 15 0مع260 20

 اطع هلع غم 105 ظمرم طع ةعقوانتم 100 الطق مسمل (5نعوصلمبوب ]تت عماتمم ءقصقل), ةصل طعم

 طع ى]دلعع عهأع اذ ء1مدعل هقاعتن اطغ م"تكهنتطعل ةصحانصأ 02 انطلق.

 1002ه الع اصتقماتمم 15 هد]160 ةطاغتتم (همعد) تبطقم اطغ دونغ طعوتسم أم اطع طئعط مهن
 ةم0 لعوهعملك اطع د1ممع, ةصل ؟تعمالم (1تتمع) زم اطع ؟تلونوع لأ 18عانمم. 116 تهععق5 16

 11هدد طع طاقطعمأ منت مانقأ 5 ةلكغ نم ةضإل 26علك5 زد الع 10 عدا مهتتاكز ادع ءطقت هعاعت1 نان ع5 01

 طع مامأك ةصل هظمم5 طماتذأ طغ طم 0ان عطلان نه0لعقئ00ل0. "طع 8/[وواعرطو نعنع ةانعأت 213ن(6م5 طم

 اطع هتك و1 اخت عوطتمم اطقأ اطعإن هنعتع ةطاع غم ءاناالا ولع دمممإل 36مم 0 مق عتتمم ننهلتاإل, /طنعط

 وعزم ةط0ه2لممعل ادنعت 0إن اطمدع "طم "عموما نعل لطع خاماز ةنتنق

 (63) آل اهؤحناا, "ةناقط ةلاةادللم'" ص "[هنمله لع را ناار 2 183
 )64 8كماسد انا ' ممم مم علمنا 0 ملم عالاال ءان10...", م. 13

 (65) 0 نشمم, "ده ةلوسكأءاوه..", 10, م. 6
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 تاءاطعلاو تايلقتلا نم ثتورق : سلدنألا 2 اب وم را ناطا ما هوك جو طا م م د 2 هود م ب مك

 اطع هتعطغ امأغم م12عع5 هقلاعل مهاقع 0: هقنعمو تطمع لغ لتدد2ممعقتتت هن وتعاعلإل هدلإن ام

 1[عدممعمت عاللتملاإ هع 10ان'عرن هلا ت15 أط كمال عد (؟عيصقمطت ةماعق), ةذمعمع طوغط معنعمتتةل ةقه

 اماعرتمأ ا[ عاملا مال معك 316 هان10210105 طا اطغ ؟01نامع 02 7 همر" اطعإل قتل أذ ةمقلا, اطغزن ةتع

 ءماسطتصعل هععاطعت همضنتلاإ) هع ةيضتلعتملاإل , ام 10د 2 3انم08عم1 هنلتعملأ ةانتامطاع 201

 اتت عوانمم. 1طلخ ءمصطتمماتمم 15 ؟ءاءاتعل ام هم ءعصمصت عماعمألل) طع ةطماتلا 08 1
 و1160 5إ ةمدتصعود ؟هتع5 عدتعوألإل. ذأ ع ن6 0[ ععالمزع (اطع 107توأ ةتطتماتللا 05

 ة0ةتلهط1ع زد طع تلعرك 1ص درست, تطعم اطع هتقعطخ انتتعدأتمال طق ام ا:ةواتتطتع0 ةهل 20

 ولع هوم 6ع ل10عرتع0 امام 201603, اطع :ةممصأ عماعذ, ةهقمععأقلاال, طقم 1عوذ موقع اطقض

 2عععوووتتل 10: طع ءالاعاعما 11:1 عدنم طزن هد 111182101.

 "1ع واع“ 15 طع ملمع ءما1 تعامل اتغأم و 1توعالمأل“ (هلطعتنعو ودع طولكد) كورس ؟/طتعط 5

 ىدانتامط]1ع ؟مابصع هدم ع (ملععم 01 1ضامماتمم (118. 2, 8). ذم ه]طةنعو (ةنمطتع طقتتع) 15 ةه

 ه0 2160 عوعاتبمأ“ جلخ 2 [0ان0عل, دامرصمعل طوانملال 01 ةطمالأ ال0 0 ال166 226ا1615 066ه

 طع ولعع ؟ةجتمع جتتط طع ةصمانمأ 01 ةةئاقطاع جبونعيم 62 عمر ماعطخ اتت عدلتمالب 11 15 201
 همم[ مطاع ام مال ععأا همغأو دطقتنع 01 دبدتعت' لكم طق 2ععوانأق ذم عوق مز لدعم ع اطع هتعطأ

 همم اطعم ادت عداع نمنع 11غ لالا 8 16 0217

 "1165م 001603 ةلئع هقلتأعتل نانا 111 0 ه0ل01011 2/03/5: 6ان دمد6هل108 اطع 7/3أ1ع1 0161 3
 م1604 01 1مل مقلع نم 1218عاإل 01 ممرتتةم1ع دمماعاتقاو: ه1: ل11 ةعاتسع اطغ 3161 أقام 310

 01 همعم ؟1ةعات1 عقر اطلق م10ءانعع 2 انانق "تعانق عع. "اطلق 50ماتناتعدنعل معاط0ل 15 05مل هدلإل
 ام اأطع طاقط ثلمانز تق

 تيضعمألوت, الق هونتقمو 15 1560 ططمتتت اد اطلع 84ةعاتق 20عوانأو (ةنمماالام قع 0م اطع مانعا
 01 8لععتصم ظوصطةتخماح) اطقص اص هألقت“ 20عوانأ لك, ]ص 6 200انعأ1 770116 طع ءولتعم 55 عاتت

 0ءمعم لك نمو 16 آءان 80155 1

 '1طع دتند ماناقانعل 01 اطع5دع دعاتالا 125 15 اتتم1ع: 1) غ0 عادت“ ةنث166 0 1/0161“ وام م1ا/ 12

 لوب طمممصتطقز 2) غ0 اصمم اطع مادالوأ ءمل-ءاتغعم1 نقل هط21:2016115165 01 طع 7/211 101
 ءممكاتصت مالمم, عاالعم اطقأ اطغعذع ط/ولعا5, همرصتمع لمزم اطع القال, طقلع 8 ا/ءاإل 1077 ةهلأ

 همماعاتأ هم اإل م10 اعاد م6111 3) ام مهتصامتم طع 22015016 اع 510مع5 23نطعاع 65

 م1ةعا16مم5 ةتع ءوتتعل هلأ 220 لاند عاند ةمصاعقأامع اطع عااتتماأط 01 110 م01ملأ 68عام

 (طان1100 8هوعاط ءأ ةل., 1993: 12 م1255)

 '1طع ناندللاإ/ 01 طق /ولعاذ, 06معصلأ 28م هدد اطغقأل' هات علم, 101 لأ11 ت1 عال 2 ع10ائ10101 565
 هل طع مقصممعا“ 01 دقت ع الع 2ععوان1 ةكاط 7616 ؟/عآ]1 نتعدنعل زن طع ؟ةةمان5 162 آمانإلالل, 1

 طلق طمماع '[3ئ300 لع ةعتعنأ نناق (11عداتكم6 هرج ةعيتعات] ننع), (5مدمتكاط نتةصقاقانمم). 6

 اعاءاب هتخاعم لص اطعم زنعوتن 1348 (740 زن اطغ 8كهداعتم ءهقلعطلهت) 5اهاع5ذ: " ل 72/011011 0

 0871 تاع[ ابنعر مانل* ءامكد عك 0 نوع لتخع رمالست اطف طعقخ اك "نأرت انوع للا هرعت هك 1
 7 7 طع متاع مولع سطع, اه تاع ؟طءونطعت» ااا اطع وردك زد 116 عتمالقاكأر
 0714 ]ط# اطلع "عمعكم١ 15 طع مرت ءقوأر ؟طعرب زطع دوام“ رزخور7» ىررتة11 عك, 071 اتت |)”, ددسعأأ اان.

 (61) 1طلل., مم
 (62) ]طل م.
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 مام ع إد ص ماع و عي عال ع حست عع مادلو 6 602:26 2 ياو باع دام عاف حلا موف تابع ماع ان ع1 نعلك نات لام هت نزا 01185 !خل 11115 ملطالا ملاقح 017 01[ فلا ذمة

 ةععموات هك, طع فملمازةنكو, اللااط اطغ ءىئعءعماتنمم 01 اطغ 3ءاطوسألع 320 عاتا1إل 31635, 701010 ©
0 

 * 5 ءعمرتلقدإت ءقضهأك :

 "طع اضن عوطاع اعموتمس بطتعا 15 ]102160 1205117 طعاج ءعمو طق ةععوانلل 320 اطغع 157612 أ
 اطع طمالمود ه1 اطع ؟ةللعإت ()ك مم هاطعتن مالصتقتا7 ءقصقل 15 زم طءاتععص), 15 ل155ععاعل طال ه
 معاج هزاع 01 5ءعمملقتج/ ءقمملك, معتم ةصعلا 118 8عدالمم املعام ع ة/ولعا' منن اطع 2606وانأ8
 دملصس ع5, ه1 مدد عوماط هاطعت 1طعإن ةتئع ططمتماةتمعل طال اطموع ننطمذع اآهضل 15 111 عوامل مط
 اطع ةءعمملقتب هقمقل دق نانعو007. مث ءقصقل هطتعاط 15 22016 01 1عوذ معامع5ل1عان]ةن 0 ةد
 ةععوان1و 15 ه21160 "قسمت ءهزنعلعتم (ءدعت ام ذلل), ؟/طتلاع اطقهأ طماع ها' 1ةذذ مدعهلاع] ام اطع

 ةععواتنت 15 ههل1عل ءةقصقل ءمطع2و (ءةهطعدم, طقدل). ذك صقل ل12عمصضقل ام اطغ 2ععوانأت8 15
 1ع[نرععل 0 ةأطممأإل هك "ةتتق1 (©1 8ع. 2, 8).

 * 5م111165

 "1طعرع هع انبم اعملك ه8 دملمعد, ظيعمتلف ةمل "ةصممتةماع. ![هرتممللإل, طع م
 ءعماقتمس انع لا ععدممع 6ءاسمعم و ظيعداع ههل رعيملمأ عصاق ذط اغاتلق 01 معطل 366206: اطع
 1نعصاع ىدانممآتع5د هلع ه]1 طع زلعوتن طنطعت عمق الع ئةمقم ]1 علاع ؟نصعأاتمالك هدآزن تطعم اطغ
 ةععوانتمك هنقتتتل الهلع. ةلاطماب عال اطقم هلع نانتاع 2 201366 01 معا ةطغاتأ ةماتق قك (؟1ع2163)ر

 نكدقللإ ةزامتناعل 07عان أطع ةععوانلال, 205[ 01 (105ع 1:عاعتاعل ام 35 "ةاطقتتت عتأاع ةطل دز
 طعام طع ةععودتو ةتع 1مل طزن طع ههعمدعع مم الع ادعت. آضتعداتمم نم اطلع 1
 هل ةماتم عد 15 ممكأ0لعمعل م 6ع ودع وزلواأعمت (أ عب 2, 8). امتنعت 1 ةطقلا عءعمامتم طع انقزن لد

 ؟ةطقعط اطعمع ةمالل قع 01

 * 1 عدل مال انك

 1طعوع هتنع داكن 2أع0 ذم طع انعرن م10 ىنطتعا اطعزن است عمتع. ادعت مصمكأ لتكانم عانتكطتسع

 . 1ءوطتتع اك, طفت عأمدع, اطعذت 1ةعاع وأ مم مم ةدعق. ”11ذعإن طقانم ام طع رعمقتللمل ةقاعال تءاتإل

 مامادعطتمسق, /ءعلتمق, 0 العم هتاف ه ا01ةصاتقا ذةنص, ثلاعت الع دهرباسع 02 2 5ع]1ل, طع

 (ةنصفت“ همصاماوك5 طع هطماع عال ديتغات هس زنمس مامدعط, دقلكمع مدلل عأ كيتا 2غ 260انأ

 اطععع- ةمل ةحعدصعام اماعرحتولو 60, عمم ست عماتمم ةطنصمالو (ءهلافل طعاعمم هن صفت عدق)

 تانك 6ع لانع ذم ىانعط اللوإ/ هك ام آمعئاأ ماع الع امد 0 ولع" ةعام55 اطغ تنطماع 5610, ةصمل

 دامعع هلأ طع 56105 هع 1هءدنعل هم امته عقل ة1ممع, مقاعوم 21105/ اطغع صامصتك 0, طع

 510 ع, ظانعاتل ةععمتل ظللتنمال/ 15 هن116ل دهن هرن طمعا (818. 2,8).

 6. ةءاتلعتمل 1ععاقم معن ''نورمعوو'' :

 ذك 2 دعواتلا 01 عانت مك 01 عمم عدمت, اطع 9111ه عمرك اعصموب طق رماناع ه2 :ةعمدعع ةصل

 اع ماهععم ذم اطع اعتوتم هطتعط ؟ةجب ةالتعاممأاز/ ةطووعط دبدلع (©أ ع. 2, خل. "تس طع 50

 ةصسل عدتاإل ىدنسسعتت تطقم د/وتعت' زك ةطاتصلفمأ ةقل مترئطخ ات عملاتمات لك 20أ 1160655015, 061

 101 ةءعموقهع 15 لعا1 طءعمونعاز' مرم1060 طن لت هتنمع ذأ ظلمنم 20ةوالأ35 01 0 ل118

 (60) 3ةطمالألاع هرج, كابر م.
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا ١ 2-2-2-2 22 2 ناحل ع ع ا ا ع ع ع د

 ماطلنأتاك زمام ةععوابتلك (ملسسقتو ءةمقملك), ممسدقلعع (5ععمصلمحت اضتعدنم» ءهقصقلك)ر
 عممقمتعمتعو (ةمتمعك) همل مطعاعممك 01 طدعتمفك (ادت عمدانمم 1دت10ا/5), ؟011هاسع اطع 10عوللإ'
 :ععمعم12ع0 للوأاتمعاتالع 1عدلان”ع5 ةاتعل 25 طع هالملم 08 ولع 210128 اطتماتنعأت (طغالب
 معط ةمعمعع 0غ اطعم رءلكاعسعع, سقتساعمفمعع ةصل هلصتستمام وتم هغ اطغتع نمع 60. 5ورصع ه4
 اطع هلم عم عمال ممل هدا عمم عق هلع ةانطل119010عل امخغو هيمعدذ ةععم1لأصع ام 2001هصقل ضاعن

 01 لاواتسعألممد (818. 2, 8).

 + عمم 121 عه 021 211215 :

 فةطععم١للمو ام اطع م16لمسصتسمأا 10ءول 15286, اطق مالطنمتتإل 1151820108 ه223] 15 ةه
 ةعاتل هنملا1)/ ةععول ولعل مءاتمممعالا 17/2661 همملاننأ طلعات املععد بدلع 011ععااإل ظنمعم طع

 رتلعن, ةص0ل تنطتعاط 15 طع طةمتك 10 هم 10لعممملعمأاإل ظتصعألمطتطتقع 18526012-115 انتا ال1115 1
 هزت 5ععمضلقتزن ءةصقلك. اكداقك 10 79/ونعأ" لدغ ةنممأإل ام هلا 1مل 0870عانك اتتعداتسو مص اطع
 20ءعوان12. ذأ طتوطع» دلاتضتلعك ةصل هغ الع ةممامماتهغ6 مملمغ نأ ؟نطتعأ اطع كنبعتت املععد 3
 5000عزج 007مل هنن نتكل, 17/2161 15 017160 اضصام ه ءقصحأ زن رطعدممك 01 متسلالاع 2/عأت (0عكد
 6 طموجعتو). طع هدمقل اطعم ععصألز7 لعدععملو غم اطغ /ةللعإنب 2100. "طق ةمالقع 70ات06 01
 721ج 20ةتاوطاع اص اطع تتبع هع مصلزن 2 مهن 01 1( دتقإل طع للعامل. "طع لعام هن مائعوو 15 2
 تاما عاب 1ع 0206 01 دامصعك ةصل ءدتضط تطلعات ءقم 5ع ءةداقن'ععل هنن لعصمتصا د60 زن اطع 1
 هزن رعاممالهل ه2 ةاممعك ةمل ءدتال, ةععوضلتمع ام اطغ واسمع ةموبتسو ذم اطع مجميكك7 طع
 مملتصغ هغ ل/طتعط اطع ولع" 15 ل1تتاعل ظنوصسس اطغ 17تع 15 ءهلل1عل طع امدمه (اهلكع) هك اطع
 20ءوان13 (أص 50106 23565 اطق مالصاقتإل ءقلتقأ طقق 00 01 22016 [01225). آه اطع ة65ع2مع 01
 مملعنم (ععطصتعمللا) همدهكاتتعأاعل هةصقلق, اطغعدع دءطل078516 م1655 16م16دعلأ 2 85000

 20 مامالمم ام طع طاقطلإل ؟ةنتافط]ع ؟01نزتق 01 7/2غنن ا طع 1201011[ 65١

 '1طع ةععواتأو, هك >/ءأ1 هه طع تناطوأع مماسوتتلع 02 ءقمقلك اه اطغ طتقأط ذل]مانز ةلكقر 15 ةل
 همعم لئاعط ءيعوالولعل امام اطع اعيتتفتمس ة0ل 20110 هلأ طع 0مهاماناك 01 اطع 510م5. ][ 5
 ةهلكو ه2 ؟ةيتعل ةعدلاط. ؟17طعتنع 1( طقك 220 غ0 طع تانغ 1غم اطغ !0علكإب اعاتوتم 1( 1قإ/ 56ه 65
 اطقص همع طغاعت 10غ, تباع عوك هم صمام 1تلعأ (متفتم طغ طتقإل طق ان ام ابو معاعتو. طع
 ءةمطقملعمعرماك ةتثع 10101160 طاب ؟اذغ دامهقك, ةنتل 0ءعدمإهصقلاإل اطغ هاناعت“ 510ع مقإل 6ع لقال
 701160. ك1ممع طع ةععواتأو 101105 هلأ طق كوصاماتاك 02 اطغ 51ممع, اطغ 5ةممعل 01 اطغ الولع
 11ه ةلكو /ةيتعك ءمصو10عقطاإل, طةءمرصتمع اه دهلطع ما1هعع5 ةلصمدأ ه الة عادلا, 10عدللال
 0هل1ع0ل كطمنعتوب ظلاله م0100 05 اثعا1 هك 5تعموعع 01 تدلع طماط اطضماب عط اطغ ة/ةلاك ةقل طع
 طمغغمنم 04 طع ةععوانتلل 15 ءمم751لءعومطأق. آم اماهآ, اطغاع هلق المدان مالصللإل 0
 مقالك هز“ جععوابزوك تطتعط هتعتسمهأع ا طع ىدانعوص5ك 01 ا/116]0من 06 50ودغأتف ( 10:

 هعوسم] م ) 9

 ممدنت مزج التت عداتمم, اطغ 20ءهوانأو ةالذاعمت 5ءاالمل 1ص اطغ مدكأ 101: 0مءوللقص8ع
 (مماآتسمو). "طع سمتلاك تنعم همصكاتتت عامل د0 لهص عحاملاإل 1ص اطع امص هأل اع طاقأط ذلماتز ب
 ةصل, طماع م1ععامعلاإل, زم طع ءماناؤة5 01 طق ما[ 0عامنل 2ععوان1 هك, اةلعامو 207ةض128ع 01 اطع
 1211 طعاجمعم لت عموما 1علعاو هز ]ممل رزاطمالا ست عماتمل ةقل املا هلل07 0 6

 (56) 5ةطماتلع هه. كارم.
 (57) 1طلمل., م.

 (58) 1طلل., م. 1
 (59) هلع عابعت 14هناعماتاوب "امم رتمأت نمك لع !ذةعلمم...", "أ هانم ند ةموقهع ةعللقك..", لوا. ]آ1, م. 686
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 0100 اانا اذ 1 "1112 811217070906 017 1110411017 2110031285 1١7 11125 ةخلظ"أان] ذلتلاش 017 نفل ذط٠خ

 5. 116 ةءعوانت ةك 111701:

 "138عمع0ل طمماتسامتسك, مآ1ال2 8128 ؟311ءزلذ,ر طقمدأ15 50ةنتصع (0 اطغع 5127, طقتتمالا 805,
 طاتسل :ةحتصعم ةمسل ءاتملك..." 15 اطع ةمأ 0لعوعتماتم» 01 خلمانز هنت زن طساتقلم 06 1620028
 مانتسو اطع ؟؟ه:لك زم اطع متماتتط 0 ْةطعمز ةعمقتت3), ]م ةقكععأ, طع 10عدل 381هداعتسو 2 عطصماعل
 1م هلع طع ععمسس م[ مطمامعيت طزن 1عنعالتسع ماهم, عت ةمعاتمس ع, طانتالتصع 5[عممعل طقصتعم ةطل ال
 اطع لتئاتطانانمد 01 ؟/2اع1. 177م 1ك 2 هتلا10و] ؟عووانتعع أن اطلع 500 طعما معطتقكات1ه, 6

 مداتم] ه2 تبطتعط 15 ؟لئاهل ام ءوامطاتكط مممان1 جهدك ةقل دامطاألت 56 ةعتعا]ةنتنقل
 '1طلخك همداتم] 6ءعوتمع 2 2205[ م1ةواتع1مانك 15183008 قالواعال, 2 همرصم]عا2 2عاط0هه1ع 01
 ةععوادتتم ىاتلا ظلصعاتممتم ع. آم اطع ثكامانز ة512 01302013 1616 316 29 3ععوانل35 05 5122

 اس ممتتممععر ؟؟ةقتأسع طع 1عمواط نمد 2 10 15 اعد (26ءعوالأو 01 (035185-

 مهام لا
 0 كاطع 60 00 عويالا وكر <: عامر [11ع ءمتإ ا العراعع زك 20 يرن عأ7 0 110 1 لداء ج زان علك

 '1عدع ةععوان1 2ك, تبطتعا ةلطوإت5 كتعاتاقنع نعطخلإل ةلمدع اطع همقاماتآقر 1606176 1
 عمد اطع 19 ءاك معمل مدعل 260960 زن دبدزن 02 0وتعتقم (ى]1انأ ءعك) هذ" ماعووق (8ءاقك) (ماتقأم

 لع اهرصق ةانممآإت مماصاق)ز (طعدع مماصأع ةنع دان21ع0 2غ ةلتخت0ع5 0 700 م 2500 هد ة.5.1.. طع

 مكصعتمول هت 01 (طعكع ةععواتتمم 15 0 لاى طاداع اطع >/و(عع ام 211 ماماك غم طع تت عدتعل ص هلآ

 ماتعطإ ه5, 11125 ةمل ة1لعوم (طقضس]ةان), طمس طق طئقطعمأ ةلقضتلع ام طع 10016 ءماتكذع5 01

 اطع 00202116م ةصل ةلعو 181015. 10 عماقتم اطلق ةزلواعست اطمن عطلتت, 1 ةطقلا لتقءانذ5 اظع

 معاج مرلع 0 ةععوانتقك 10ءونعل ذم اطغ طووبعاسم /79ل16ز' (؟عمرعدعماتسع اطع اهطق هك اطع وضع
 مقتسعل, ؟طتعاط ةاتأ] :عدمقتسم اص عم00 تهملتأتما (118. 2, ذل.

 1ع ؟؟ةللعإل ه2 طووبعتملب ذم بطتعال 0ةمتلعتمه ل5 ةأطتمتعل, 15 لتؤوءءاعل طزن ه ةذمواع

 50620مادع وعر طع اكلالعتن 2وودعأت, 8طتعا 15 ؟م1عل د( طع نممعت“ ةصل هز طع معصعتمول /1]01إل

 امام اطع كحعر 8كساطقععم هس آمعتصتللم5د ةصل اطانق ؟مرتمو5 انو 5106 1]721ءزلؤ. ”1طغعوع عك

 ةهعع ممانةئطعل هغ طلقعطعتم جال طتلعو طال مقمإل ةاتعوسك, طماط مععصمتقل جمل اصاعتتمت[[ةاقأب

 ع1 هك إن دمممإل طعصاعو هنن مقفل 12165 (ةمدتمعك). 71 ةنعم 15 17مل ورم اطعوع ا ءعو

 ةمل اطعأع نتطاتامتتعد, هك 8/ءا1 هك 5و هاطعت دانعوتمك ةصل ةمرتمعو, اهغم طع اضل ع0

 هدمقلك, ةمل 1غ 15 ءمهملنعاعل اطعم 2ع2055 اطغ د1ممعؤ, ه11ههيتمع 211 اطلعت ءوداماتتك 3( 3

 سل 1 لع عملت عمغ طقس ذم اطع ءكحنعت هغ( الطمع طوغامم 02 طق 211 تهل

 0دمع لت ءرتعل, اطع هونغ“ لك اطعم للكاةطاناعل طرت طقصإ ةسصقلل عع قمقتك هبعع طع

 اضتعمطاع اعتمتم. 0مارن عقدت اهانمص مما7ةنك طع لتئأاتطانغمم هلل تولع" هك 76آ1 هك ةعدتقل

 اتتعوتتمم. طمع ه 0ءالعم لعدعتمامم هلآ طع ءوسماتعدنعل معاسوتاع 02 ءقصقتم, ةمل طع

 ىبمراكمع ه2 طع تطماع ةزلواعتت 02 زرت عماتما, ذا أك هممت ةمتعما 0 026680112 اطع 701

 (55) ادمقلم لع 84ةدلمدم, "ع 1و عنعمم لع ©:ههه لقمر" م
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نمثدورق : سئلدنألا 2 تع رد ار زو او رق خر ال كاع عاج انا هرور# د دامو د دج كدا ك2 مدع موطن عد فدك

 هطقلإت ةذلع هدازن 12 0, ةصل 1غ سقت 1011 ام 10 © دغ هتعطأ. '!طعذع لأ ةتعمععو, 50 اهاتتم قال

 ]مما طن ةمطقطأامصاك 02 اطع طووبعأا2 /72116) (©1 م. 2, ى), طقحع طةءمرصع مقتا 02 10عول
 مقماقمعمع 10+ 5مه021 ه268عمر 1 دنل0م, دعا ه5 العتق 50]قنتق (ىانصضإل اة220) ةم0 نسطقغ

 (ممدتطعسم ةطقلإت وزل6) 610. ع وهدم ع ةصل طقتتنعداتم ع 02 كتممو طقتتع طوعم 611 ة0ةماعل غم
 اطعمع ههاطتتمل ما عضال 618

 الا طع طع ةالععأام 01 طئتعاط قانات01261 اغلق مع100165, 69م01210م 1صاعمقأاال, 220 اطغ 516عج

 د10مع ةتنع ماتت طتم عل, طع 1عكاتلا 15 2 563/عاثع تان ل 01011 عاام طفلا م 111182601 11

 (اطع كايطصتمعإت 2871معع 15 هداآزل 5,890 هل اطع ماهل زنعدتاإا ءةهتصكل). '1طق ممهاطعتم 510ع 01 اطع

 8ةكناطدععم "ةكوجباوزرن ظوحفم" (3,482 مز هل /ءاعام (3,398 مل) معولعد طجقإل 3ةعءاتتماتاةلع 0

 ام كرم 01 ووجوب (52, 1[عنو طلق رمعلاتس ع 01 دهمان ةمل زعع اطقغ [ععمو لطم طع ةعقعال] دنع 01
 اطع :ععزمم, آهعاتل1 28 اطقغ 01 اطع ذ]مانز ةلاف 1

 "1ع جمد عع عقل ةمصلتقا هاه م0أ قلق ما 0ان0م اان عاان 2 ع5 6ءاتتععت 286 ةنتل 358 مده

 اطغ 60201166 1ننعر“ ظدمتم. 84عومتطتلع ذص طع انممغت' ةلمانزةتته اطع 1281 عدل

 ةبومماتةسكمأةللمم) 1عمرمدعمأك 4890 01 طع مععأ ماامانمم (اطع معقم ا/ةلانعل ةواتتصةلعل 101
 اع مععا مت اهاتمم لص اطنخ حممع طعلمع 829 مس. آم طع دوف جمدعر اطغ دقتس آةعاتمت 05 ع
 ءةتمكا 15 ممل عراعل ام هدتتاقعع رادصمأأت ةصواطمت ؟وعاتمم املا 26د, طواط 01ةعاتإب طإن طع
 ممعاانس ع 02 طع دمحم ةمل إل دبويب هلل طع ةعابتعك اص اطع ؟0ءاكإن طمقذ, عاام ةقع ام اطققع
 نيمعد ه1 10ج: لععمر, ماعم علتماع ةصل ىنطقبت ةعع (هد ءعمالعنمتع) 630 "طع !ةلاعا ال0 اك
 0غ 2405 طععمرمع زصعم”مورلنعل جيتتط اطع دايعكعع تنضم اإل بوزن 08 ةمنتسقك, عانالتع5د ةممل
 رتحعرمز طع قا هنمع هغ 2105 15 لتئءطمنععل هد اطع ةلوع ه6 طع معاقتسم:ماطتع مقلع قلك
 (ةوسم اطع 21عبهلم-ةلهطتلم), ذم ءمصامعأ طبتتط اطغ ةلمادز 110م5 61م5 معمل ممل

 ةطمالع), عزتسو 15م غم علت عانمفا طلق عالل 2615 220/01: 1تانكان 8110115 5١

 طم طع ةذبلإل ه2 وتم طقلقصععك ذم الع 5هأ] هع ءعرامتم ةاهاتمدق عمان عدعلاهانالع 01 اطع
 ملمانزهنتته 0ةمملتسم, نجع ءقص لعلسمع اطهأ 2غ 211 اطعدع ةاه0005, ةءععمأ 01 عالق اطع
 مععامأ اهم تو ممام مك متضانم» طقلقمسمع 15 دعوماللالع ؟كمدط 20انأ 310ا: هةلاطماتعطر, 6
 هسصانول لعاقعأام هع اعود طقم طق ىنص]اندعق ذص 311 ءدكعو 24, [طنم معقمم اطقأ اطع تنل ة نعل
 ةنعمك ممعل ام طع زصتعمتعل, هع !عدقأ غم: ماس دممصاطك لاهم طع العفن (]ا8ر لان1إل, كان عان5أ

 ه0 5ءعماعطلط ا.

 للم ةرسعمعم متصملال هربوع طع خلد ولم-1دطأ لع مهاعتتها5 ؟عمرعدعصاك 5290 01 اطع
 ميمعا مت همممز ةسل طع مهت_ءستانات 11085 01 طع متمعأمول 11 تلك هلع :ةعاواعتعل 6عاا عع
 حلورت هم لومع (اطقع معمل): 0 تءوصماع, ام اطغ 01 لطف طووانعاتو 1176م, طع
 رو قرت اناج 110ج ترعنمملك 3000 1/5, ديتنط هم مدعم عع ةصصانقا 10 01 ةيمنمل 53 [صق/) ءقت

 101 م هةاعطسعما طققتس 01 81 اعطق

 (51) ةةطمتأاع هرج كارم. 0
 (52) 1طتل., م. ٠

 (53) ىلل- مالوم, "عمات هل", مرد, 145-66,
 (54) 1طزل., مص. 68-69 / 100-101
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 1111 طاجن نمل 01 ل1 مت1031 11315 181 11111 خلطاألا خلل 07 تنطفلا طخ

 ملعب عت طعاءعوو, اطغ ةلمسز هتتنم 8/0هد]ننصق تلموعأاوت هطوعات عل اطع ماععامأاقغل 02 816115.
 1ع 1غ "ةتصعل, اطعزن ندخل 1201 اق عامان 017/211 ه0 061/610م60 6م10181105 6,
 ءمقلتأاك ةمل دام 2مع 1م اطعدع 8ةلما5. آه مخلص عاتق ةنطل 6ول'طزل 30عا0م15, طعاع ة/هق 20 05
 عرماتتل, ةععم71 لأمم غم اطغع 0لهءدنصعماك, 84ةدقاطتلع, مص اطق ثل]ماتز 218 010120108, 6
 م1ععامأ 2 لم 725 طتقط, م01 ىال11206 ولعن 1520, 6زن طممعمصك 02 2 همام م1عع تعاتتنهالع 05

 ةععوانتمم, تلاطتعأاط هه 60 طع انوأعت م الع ل1عقم 10 5ع 1ع

 1ع معا10ل1هلإب 02 طع م16ءعامأا همن ةصل اطع ءكتسقمأتع أه ععضعافل طقق هما طقم 8ع
 دز عمت ةعدصألإل ص اطع اةقأ كلع هعصانلا7 تو زد ا(طعدع 2عوك. ]ص 2 507 01 اطع كتسقاأع 08 طع
 02013120 11 عرن 8ومام (تاتتعاب 1صعلتلقك دطمدأ 08 ادع ث]مانز هلتخف (0131120122), 1020 مزن طع
 م1 توعمأ ةلتأآت0ا1' 115111ع له[ 101 30-2 زبون“ من100 (1995/56 ام 1984/5) هس 21 مانا هم عاتتع

 داونلمصك اطتمان عطمالا اطق ةععاما' ةانلل16ل, 1( 15 0تلدععل (اطقأ ال58 طلقت للا انل1

 مدمعامتاملخماد 15 ءهواماقنعل ذص الع طمصضالل 018 ]ععوصطقع (0 120 رطحص ذص الع

 ؟/ةللعإبر, ةضصل ه طتصتلاتالا72 15 182601050 101 لا019' هنأ ثان عانذأب فمصماطغعا' رت ةجلتمال111 15
 :عواماع"عل ةذص اطع مطمصاط 01 طعطضتمتتل زض اطغ ةععام 01 لانالأ165 ( ظمرص 95 مص ذم

 8ممعاطبامو) 42

 الملاط عدممعأ م الطمع للك طادغمم 01 اطع ماعدا متامالمم, ىنع قل اطقأ ة1همق طع 0و5 80
 عمر عدوعل جممعور اطغ تهكلناثلثةك 01 ةوانقأ متعامأأقألمل (ةطتتانلا 27ت128ع) هع طعاج ععج 450 ةصل
 3500 ملص, دن طعت عوق 1ص الع كاعاتتم ]ت20 اطغ ل/6اه مع م16عا ماا هاته تهع66م05 1,000 ممن, ةقغ

 هوص عمت ةوعط 3,000 مص هغ عم ةلاتاساف وأ 2,400 عج اك, ظن طعسسط ن6, طق 0م عع
 01 151زئنامك (ءاناكلفعك 01 ةوانه] ما6عامأاماتمل) 15 لعصوعت“ زنط طع دهاناط عدماعال 35ةعام" 0 طع
 كزعمم 8لعلولم (هطعتع ممتع ؟ةتص مللك) طقم لذه اطع ة5واناطعومأعتتط 5ععام# (اطغ ءعدماعتم

 فملمانز هتاثم). 15غ هلع هطامتمعل 101 الع 20عامقعع م1ععامأ اهتم 15 620 دمحص (6 02031160

 طوقتصلر, هلل اطق مانا مس عاتتع 82201 ممغ 15 16 تحض /100 رم. "طلتك ةطقتم 72113605 15 070 اه
 ممقمإل ؟معاماك, دانعا هك ةلماتلع ل111تنعدععد (ظنمرم دعو 1عالعا غم 3,000 رمز, ماتت ةتصقر

 ل1:ععاتمس هأ طسصتل تتسلق, ةصل ه دلع معاتتم منع اص الطق آاععتم 211696 هك تعال ةكتص طع
 رج1001ع مايتم هذ طف 0 نم لول 1انام جنب ناك

 8/1 ةجلتلالا1 217تاهمع 0 صاطلإل اعام منا فخانا 65 يع [هعاناعت عل لمتصع اطلع طمصتطم 04 ]انلإل
 مصل ثاسسعانكأ, هتل اطع رطل صللتلان115 طفات عع ]0هععرسطقل“ ةتل طعطضمتتإ. "طف دممصاطل

 ةع مأتم هلل عمك نمل 5 10 25 0, 200 اطغ نا/تلوعع ةضطانقل اعاط مقا هللا ت 35165 اكوطم 12.9 ©

 (50مهتمز هز ام 16.6 (ن زم 0عئاو. آن اطغ 56عاما هلمدعغ ام طق طماناأمتلا [ممقر اطلع

 اعز مءا ولت 00ع5 ممأ ةانعمعل 10 0, ةصلر زم الق ءقكع وآل أطع 5زمتاو 71تا300, قص 13115 ©

 مععءمتلتمع ام 8هدوسع 8/[ةسعأ ©9, لع كزوسم 5!تنولم طقم 10 © ذص ثان عانكأ ةصل -11 © ذم

 لوصانقتال 2غ ةط لان10ع 02 3,000 ص. [اذتك طماتسامتم اطلق ءالتعتعمالزت نمد لعصدعك ةكااقصأتع ةصم

 14علئ عج مصعمس طسصتلتاال, تطلعات لمعت عومم ؟ةمالارت تتنط هلتطسلع. ]م الطع طتئقط ثلمانز ةطتفم

 اطع اعرط معاه طباع لم ل11عمأ دانصا]أ عاأ ءقض طع وانعم 32 0 مم طق ةيسصتسعال), طانغ هد اطع طم طعتتم

 (47) مله سوست, "8دفعع عدم آه ععقاذ ول." امم عع ةاععتك (مسسرحجانا7ات ءانعل), زدت. 50-5 1
 (48) ةةطماأاع "كرمهمتعا) [ستعممم فيقع مانا انك ع...",م.8

  1١١مل - قاسومت, "آم للكاعا طنعأو» ماالالأ هتطلقأتأ قلو 48 مما )49(
 8هيوابع !كامتسفعأ, هم. هلأ )50(
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 كناءاطعلاو تاسيلقتلا نب :نقورق + سلذنألا دامو معمل ص ل

 "لع 84هواعممو 01 طع ثامانز 31105 7735660 20 5م3عغ. '![طغ تانآ7 لعل ماماك عع ع عا1عل
 امأغم 51عممعل اع10ك ع5, 200 7عانع اتا مدعم طإن ءةمعاظمالاإب ءطمصسمعااعل >/ةلعت, 1ع لت ط0
 ه1 ىطتنعط وك لعاعتستمعل طؤن لعامل 1مل دتت1مو. ث وتستلمم 2ماتط 017 هن]اتكهنتص ع طع !ةنئ0 ةطل

 للئاتطاناتمسع 7/0166 همماتصانعو 10 اطلك لوقت تطعم اطع 84005 هدعع 1160. !طغ ات ع

 1ةه05 02 طع اهطقق 01 01 عزتو, 1تتاعللنف قة 20و علل 72/616 1210105, 17/11 ا/طعهأ, 6811و

 رزنع ةصل هنللعأ ىمرع عموم نصل ات عوالم 090, ]م 00015 هصر طعم 3/85 اطع تكتلات ه0 01
 ةلطعسم (طعمممل, طحاتعاط 2مم16هم1 لعل طإل طع 84005 طصنغ 3025200260 ةقاعت (طغات تما ]1

 "1طع هبال هانم و طع ممادل ]طعن انمهع هوه طع ماتصسعأ1 م21 50هانن6ع 04 ةمضصتنمسق8 7/ءعدلاط له

 اطع ىامانز هتك, تطتعات م ععاطعت“ هبلخط اطق ةتكاسق 01 طع ةزللع كملت ءدقتمعأعا7260 اطع
 مامانز ةتكوك ءنعج ةقاعتن طع ءلل 02 [ن1 ممتع لههمتصمألمم. آ]ص اطغدع اهلقف ؟لعاجن صفع ةز]ل]ع5 7ع
 ما0لان0عل ذص 01 عأحتوب 8عيتعتلل هم 2هوانعز م00 ]موو ول نعل ىةلللعع 7ءنع مملم ذص 5

 ةهل ةطع] مول, حلطمسعط 1طص 1-21طقتكاط, اهبو ءءعصاتلتقع5 طعاماتع لعددتتطعل 5
 (5طقطةلتمط ذم ثنوطتع) ةك "هج ءاعرسعما هزك ىثالو ةزك نعمتك ما ع"42: ةمل هتللعع هك 10ابعت

 نانهللاو ؟نعرع ستهلع اد آن عازةت

 لص هوعط مانعطاو طعام 335 2 لمع 01 عانقت ل هنن 1مكمععاأما كم اطغ ةلللك, طع "طقكأات 01

 رمق "430: وسل ذم طع ةادممتت معقل طع طخ متقن عطق تيهعاعل طغت 5160163أ 1عالعاتال 65
 اطلق ممل1ءأ, كلعم انه ام طع انصع هلل ءاتمع 11: اطغ الم عا ىزللع انعطغم ةم06ع0 طلصم م 8
 كنعمأمو (ءمانصأك) هذ مدمن 27ءلتق (010 5مدمتماط ءمتم), هع 181,500 لدع2ل05 (لنعدام) 62, 8ع

 طدكدصعج 8كم ]عإت همان1ل ىدإن طقغ اطغ 5مدصتما» هامان ةعاتم عامل ممتع ماما مرت

 طقس كوم ةلقإت هاف“ ”مولسم(45)

 4. (01111126 1"عدغالا"5 :

 اطع جممع ه2 طع تكامانزدتتلك قص ط6 تامكوأ أعل هك وه ةنططسصتتل (اطغع /ءواعتتت مقر

 معئامتستمسع ام 6 :ةحلد) هما ةعصت-هنتل (ةدقاعتب مدت معئاهتصتمو ام كالسصعتتمل. 815م13عهللإلو
 الع 84كهداعطم5د ذم ثلدفملدتنتد طقك ه م10100م0 طصمات/1علعع 02 اطغ ءكتسقتع ةصمل

 ععمرس محطم معن ذص طع 1مهتقم ءمتصماتاف, ةمق تهاقمقوتقعل اطغ تكتسمقلع +
 ةععمتلتصع ام ةل-احقمأز "مع ءوزمو هل فضساعاك كمن طع لطنألعم اجزم اانمت اان 6كلع]تت كنا[ الكر
 زد دساوف لج زرع محب عرك (مر١ "نس لجرتن) للوا رس ءعىاعرتأو» زو 1طع 4ئامردنتع 0ءعورت هتنم ذك اانارنم 0714
 هتك ء0116 هلكو رجمت» اع رضءعوزت علوا عرب م١ لما ابكر ه7* لآ -قهلكلر 8 2000 #0 سانا عاب امزح
 ةوكاعتاو» ام طم العلا عت"ومعوب 3عو (ل[-]*يصتل, هده للك ”هل715 0017116 "0111 2816771 اطناتاملك"
 مضماطعتن 8لكمواعسم, 1طص ظلآدحجمسسب 5310: "الع ىانتمات عقان طع تنهغ تباتلمر, طع ممتع "فتم 12115 0

 طع مدعأ هغ ثل-فصلمت-”سو, هه طع ةةكاعتم مدن جتلا ءعصقتس لدن, همم انذعع عتوم

 م39) طاوعسما م. 191 من. 19, يمص« 0.
 0 ا مم. 4-193 الط 1 نا ١-26

 (42) ]طم هلع[ لرهتلط, "ان زلقن...", مع 1
 (43) ةكوعسما, م. 192 ن6. 17, 0 0
 (44) ا[ ةعاطتمأو م. 134 لتط, 1, ءادةماعت [2)

 (45) 8لابصعت ا/كب]ءإلا مم
 (46) ىل-!ةلكلممأ, "!لدكح هل أط", مع 1131-3
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 ت11 طلاع ال نطل نا ل2 1411010/ 01103385 اذا "ات ةلطاأنا لطف 0 وخلا مطخ

 طع 8لكمو]عنم ةءمصمامتع دامانءأاتام انوع ىلع ؟رقأ ماعدعتتالعل طزن طع 5مهصتما مدممصقم وزب
 1ع 14005 ةبعاع ةدصعل ىزللع م00 نععاذ, طقفأعتاأن] ةناتكدتك, 30 ةلكل1ان1 1630و, ةلقنتأعو
 (مقمممك), 23 معراعتو. الع 01لعمممعدم (01ل1 سقت ععو) 08 1552 همصامنسعل انا]عد "عاعاتتسو ام

 74 هءعتمدقمقك, و هطتعا قصرت امعاسلعل مه ©طتتماتمم دازرن1غ ةصل د 324ههتمط ةوناع ©© رم
 العززدن, 2مم عمسماع, اطعام هبعتع هلتعتقل نال غ5ك 20 ةطئاطك, هقصالهعك-ةطمع طةلععاذ ةصل

 اهللمروؤ, 311 108 اطغ 13/100115 5/16.

 "1طع ةضسللاتدتأقت 0[3دأعنمو 70/تلع 1هدم7/160 35 1ةياتعا5 300 (لطعأ# 7/0115
 همموالعنعل ةدنمعتتما غم (طقغ 08 ا/05)16 (ءمتاعلم م0121إل) (0طتقماتقتك, ةلاط0انوط 6
 مرعماوعاإب, ص طع عال هغ طمضتعس] انت, هه اه عل طن تورم 8ةيمز 209 حلوب وزعم هممتتم علا
 اطهغ اطع 84وورتك اععم طغت 1610 اعملعل ةصل ةدآ] 0ك عمون ؟ةققعازن هأ انععولأ)ا ]م عاب اطخق
 ةناطم# ةعامطداعد اع لععدإت لم 5مدصتما هعا1ءان1 نع غم طع ةءعماب] و1 مص 01 طع 840025. آد هل
 اكطقأتاط لعدعرت6ءو ج (متنط ص الع ف]مابز وتل 01 كالسصعتتلف (8 عروب 01" 8ةنلزو اص ثمضمطتع): "ه
 ىزاع هبتغط طقطإل 6عئ, طانأ واعاتلع بتلط "عمدممعأ زم جبطعمل 62 1م رمز هماصتمالب طف
 ممل ةلطنداأمص 34051 عمد, ةهصل 260ا/ع جلل زم طع 1ةق( اكتم علمنط 01 0102208, 06170160 12016 6

 ام 1ض3عدنع0ل كتممو, ؟بااط اطع زماعصمدأال ع هانا 2101 2110 هنئعابشت لك, اطقت 10 01عا /م63 01
 ةهعملعان] نع, دنعأط 35 اطع هنااا وأنمم 01 هعئعولك, ةلاطماد عا التعزت عقد اطغدع ءعتممد اص ةصقلل
 ةهتعوم, طن اععماسع هالط اطع :ةعامضسمل كاتسمملأع. 5وصدع 0 م01[ةضصغ لهاف 01 اطع 6عمه0101
 ىزن 20ص 1ص اطع اهطقم 012 ااطع خا ماسز ه0 0102200150 هماطع آلخمدم اطق [عواتتم هات1215 05 8/0هتمط

 دعرم105 ها/معاك اتنطعص اطقإل 0لععألعل ام عم (0زن جبهزع معمل ام عمز) م 8[هاتاط شه
 مععمورلتصسع ام اطعوع 1ةعمرلك, اطق اهلطق 01 لادالا1 ت5 ةويتتعل 30,000, الهغ 06 انعززوم دهطع
 22,000, ةصل [ط0هوع 01 طعتعأللف هلل مهو دعا ةويضعل 12,000 مةدوصتاقك ةصصنقللال ( هدع

 معدوتأع ةوانقل1ت0 10 ماوءامم اص وز]مر) 63)

 ”1طعوع ممانطامتمس للوانتعام تدع ويندأاع تعط ذص هعاتعات] لا عز 1321-31 (قمأذ)
 طم اطعوع ةتعو مقتل 011[ ععاتأ ةمععأقك 01 انعم بعام هنآك هاعلر, اتعااتلتصع هنفض عع, 1515
 ةسل ممصعور مهمه ع0 عزم طتوطعمأا امطقق, ذه 2ووابعتتو ةقمل طوشعتمم (هع [008ل/ زم
 طوس عتنم]م), عع تعط لص 3عتءات]اان1]10 683 ىتانعأات 25 معمق ةمماع, ا/قلصانأا هل ءادعوانانا. ثص
 ةمععلماع 010 زن ةهل-81ةلءاعدت--2معوتتمسع (0 15ه طزانتوإل' --15 اطقأ 616 ال05 2 ءطعوأتللا

 عمماوامع 11 طع 8ندطقتتمل 0طقتممأاو (خلماتزةنتلو 0ةصهلأصمه) ذص اطع اتافتتمع 0ع بطنعط ه
 176ه مزن اوك صنم ع3

 1ع 10ه ماقععور ةاتعأت ةقك 01عللقم 2110 ]د 1016 6180[81]51 م1285, [طغانع 5/616 018186,

 1عيممصك هل كاتموم 309 نم طع ءمدقأب ةدممعاولاإال ذم 501061-31(1/0تل33, دان عقلا 0قق06 5

 عما 39, وك سعال هه هاطعتن ماوماك هطتعا ؟ةونأتع خف ممتع اعاممم1 216 كتطقتأع, 388 6
 ةم0 اعمجممم (0مادقطأ هعمصاعم طعامبم زكمرس الطف 0ةعصاأب 3ك دامنعل طزن ©ةبم 8وعوزو) 69

 (28) [طتق م 1
 (29) " 0علعهممعدم...", ةمانمع. ]ال11 ء.-آلعالا]] لن توعد 8ةعوزد تزد كلام تع

 (30) كوعم 8ةعمزوب هم. كابر م. 76. ١
 (31) الة ةزععم, "التوزع م عمقا ...", م. 3

 (32) ]طم ها كطمنزط, "ةكنادع هل-'!!كئانزلقع...", مم 8 (كرورداعع [ا/ , مععانمس ]).
 (33) 0100111, مم. 448-442 (/ل111), أه وعم 8 عوز نذل 0

 (34) ىل- همن (ه [خةعنو), م. 37 (6 8) 0ةزةننربمك ءلتاتول.
 (35) ىا-ةلءامسر "طلقت ةل- ةط...",م. 146 (”هآ. 1).
 (36) ةكومما, مم. 191-186 (انط. 19/, كددماعرم 13-1.

 (37) 1ص هلة ةئئط, "ة/انكموم هال !!كداتو هم "م. 111 (تكدورماعم !ا/, ةءءانوم 1.
 (38) همم 8ةعمزوب هم. كأن م. 2
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا داما مناف م ةايط ود عما طوعا مع مل ه عم ف عمد اك وو و داو ماع ون خطاط كن

 ةهلستمستكاةهتحنعازل همع مانعطام ((مدبمر جتاط طع دتصتعاتمأ10 (اتصأ ءموللاج) ذم 8انطامد. ة 0الول

 لعورعع اذ 1821 5ءهمعنونعل اطقعق 01 اطغدع ةمل عدكم عمعط ة5ةأنلعيمعمأ اطغع داقطتك 018 ةم
 اصلعمعملعسأ مدعطاو جتاط ذاك هدم ةزئنصاقتستعم ام (امدجت طقلل) 29 "طع ؟هاساطر, ذل عاتقكاقكر
 طه 0155011760 061م1: 56م2 2100. ثذح ج ؟ةواناا, الق ت/ط1]0ع 72112ل' موه لل10ع0 ةصخم اطققع

 ء3لقمانعو (عمامتممو5 ((01طمطتمىك) طعاممعتمسع اه عدعاط ماتغط]10. '1!'طق 5606121013, 2011/65/تم,
 ممأ معوععإابل. ةكععم لامع ام اطع 00ءبصعامام ذم اطع طماتقاتعامول ةنعاطلالع طع 01015 ع

 رما1ك[1عواعل إل اطع عمات عدعما ماتا عد 01 طع م105م6ءاتك6 6

 8/1ةنث] 01 طع 1082135 ذانمط 25 1عنعزتاف, 1ءاقل1012, ظةصمقمعألل, 20006120 ةطل 5

 هآ طع دوتطع 5011, 31 مقلطعك >/طتعط طاتكأ طق ه0هدك10قنعل0 عقالان2]ل 01 طع !ةصقعانققع 02 طع

 12022123 عو3ر 35 م20م0560 طز /ةيمابد "توعوي ادعو 01

 3.5010- 12و10 121 113111669011 :

 آان ع لهن 15 ة3/ةهتالهطاع هد اطع وأ2ع 01 مممان]هخنمم اناناصع اص التعغ ثامانز هتف لانا 125
 1ةنوأ هنو هغ ةتهط لمطتسماتهطر طانأ اطلقت نع رمممإل 2161 6تعع5 ام م0مان12105 لانة 16
 اننمع ه1 اطع اكتم علمرم 01 0دةصحلو ةصل ادلع مهال005. طع ءعداتلسفاع5 01 طع نانقسأتاإل هل
 مام مموزانم01 01 اطع م0مان1ة002 هأغ اطلك انن06 316, 111 12مل 0م12101, 01016501028616, 2
 8كناعإت صلت عدنعد 2 م0مان1هخلمد 01 دمحم 250,000 ام 300,000 85100ن !1ملصع اص اطع اكتم علمتم
 هغ ©:ةس2لق22, زم نسعم 01 تملك, 50,000 مةدضتمانك ءىد]ل طع ءدللعل لموبو ظنمحص اطع
 ةا1ماجزديتتمم 200, معوورلتم ع ام اطع ؟تعوللك 01 0زئ21 3:65 معوللا ام عمقا اطع 8[هورتؤ09 جبع
 هدم قلعت نع اطقأ ةمازمق 65,000 معممات 11 72تل زد اطق ثامابز نلت فك. ثص 0116م 130011016 0
 ىمماعع ه2 30,000 معصم ذم اطغ عمصع, جبتاطماما ك0انتحاتسع انهرصعتا ةصل كدت1لينمم080 ؛ طنم ون
 ذصماإل هع هامل 01 80,000 ورع 90,000 ز[مطقطتامصاك (0ءعمعملتمع هد اطغع 84هدافسس ةمصصتلال
 نان ءاانتع هأغ اطقأ انطع). اضاع, 165 لد معو دبعرم همنصاعل تااط ه امام] م0مان121101 01

 ةلصموأ 48,000 معمماف. "طع ؛ةمممنااتمم نهلئاق الع ةءعماناس أود, طم عما, 010 مما م0710
 تان عتعمأ [مطوبت ام مقتمامتس م0ومان]ناتما 512253 01 معالامانك 0611005. طم اطع 010016 02 اطع
 معان عما معماط هعصانإلا 10100618, هلق نا00ا60 طان 8ظهدودع 84كونتنعأ, ةداتس 260 طع م0مان12101 01

 طع ث]لمانز هتف ام طةوصآإب 12,000 6

 ١ طم 8لكومرتك 01 01هصحلا جنتلنت متاءالاات 01! كلفطور, كالت نلتق, 8 تنطلق 020 01161 6
 ءاعصعمتام ذم درمفللعت ممموتئاتممم اد هلت نوح ام اطع 010 مق لعزدنت معمم]16 "ةانوعا ماعلا" مت
 ممتاممعد امها طعال طز اكامسم دبع نمدبلعل امععاطق“ ذص طغت هنو نيقيتاعتق09. ”[طنك
 ومعاعأإل ممتمامتمعل أاق !همعانل مت, ؟تآأ جاو, ل1655 ن0 نال015[5, ه5 780تآ]1 ل5 2 5
 ه1 اتصل, 11تكتورتاط تا نكو, اطعرتع تركت لمعاول ام !ةعامانك, ةانعأات نق لأ[! تتتدععد 08560 0 011811
 506131 018535, ةاهالتؤ, 600م 0زم10 م0هةلاتمل, اطلق ناعرملال 01 ؟/هداكع هنتل اطغ ععم عافمطلع ةانل

 (20) كوطمتتلع "كممسمط اآصستوماتمم ةععأ كانا انهن. مج
 (21) ةمامر '"(نهصتاعاحان كمح هآق 1 هصوطلال اله..." , م3

 (22) لايدعم الانا عزلب مم 9.
 (23) ةكدعسمأب م. 133 لنط. ]1, كدمصأ ع 116).

 (24) 0©هدعملعو, "ةعسكم لع ممااقكمم..."م. 10.
 (25) 0810عىمسر زه ؟ععمع آ, ةعا ]1 لس "قخيسمع لععرتسمم لعام هلانعكا ع" [], م. 687.

 (26) ظمحوسع طلددسععأ, هزجب كأن, انتماناا انأذ تال 118مل ا
 (27) نهم 8قعمزق, هم. كام 61
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 ركب رلاج 8/0 عل 08 210471011 711 تقلتك آلا "1115 فذلطان] ذلاتخخ 017 ناكفلا ذط©خ

 هع عمر ممم (31عونلع) دبطم ةععععتوعل اطع عانت علما ةاناطملاإل 01 ةط (212ةو11, ع
 ه2 و ممووانع) 139, طع معمماع ببطم اتكلعل ذص 2 عانعم اهطه طقل مممتع دم همهتتقم» اطقط
 عمم عمم ةمل ععمططمءماطم]10 عزل, (1توغ 1121م0112006 5 مامععل هد اصعد مع هل ةعمقنع
 دهمان قم (ةمدطتوبو طعتمق طع عن نكمل طرب 1ص ا[؟طق] لنصل, هل اطلق 501101313 معاك151ع0
 عمد عطممغ طع 1ك1قيصتع لمصحتسمامم 02 فل-خململسد, لمبات م اطع ]!ةه6 6ك 11151
 اطغ 810015 (340:15عمو), 80 مممزت هعمطتتقم ذم ملدفص لملاك, 1[ 1035 م0551516ع 0 8
 (هععاطع# طع ءمهكءامانكم مدد 01 اذممدعع, ه هعيامتم ازنمع 01 ةعمهنلع 50110ةماإل, هبالتط اطع

 ممخاممب لمستسةتعل ةمل طع ممقمم ععردعما 01 ةعتءانل ندع 09

 [لماتل ةقاعرم طع ؟ةعمرواتعوا, رمقتإل 01016عاك 7عنع ةمماكع2 ةنلم28 اطع 24/100175, 5
 11 ندم ونعل طوب طءوصعاوعم ةلدصعم 8كانأ] عزل, 2 8/0هب" ةمعمتكت تع هالأ عمتك طع ]00 ععصعما 0[ 1
 لوصاتقنإل 1567, هدع زئعدن طعم اطع :تمعالت هدب "طورس ممدرت معمرجاع نت٠ع اطعم رو اأامع هناه
 جاهعمد ةايتكتفع هبت ةصكتملع اطع لو رسزمعع ميناج |نرد عنف عك لتخع دماغ تمزج از ىز20]عع)ا, مالك
 نزع مززجمر» دمعرج» لفروع عزوز رممرد» 0ر16 هردو]] عزب لمضتتتتل)1 ع ىللفأت 0011110511118 4006115 ]101 011[)
 اعدت" ةرتع هبت شارجتيز ورح مرن دجدمت» دمعملو مرتع فرج 16أأ رثثمت» رابابتعأب زنأه ]76 011165. 86آ718 1
 مجتو عمات انج ع ىرممأل ماهعمك, رضاع" ع ىرجوتتلكاط دانك 11عانع" ى20] ع1, اعدع 700216 076
 يسم عتكامول طرب ماطمكرن, ةيععوأ 7م رمل عكار طع طعر1677 ءقمتو» هزع اع ىدهع7اكاقنا, 001 8
 ناسوربك ىمعملب ميمطتع" 09, طلع مماعمقفمأا لعاعمعع. مزن 8/دا]عإل م20110ع5 انك ا ةص
 نوعا عم ممأ هدآزن ه1 رمقمتب 01 اطع ةمعاما5 كامل ةطوانع طبخ هلكو 01 اطغ اتق معنع ىاطنه 00 م

 ىطتعط اطعمع معمم1ع 70.

 ]جاسم ع طلق ةحصع ءدقر اطغ نيو مطقم (ةعطعا هس كبطقإبا) اص اطع ثلمابز 2123
 نمنع همد501109160 زمغم همع (اطع ختم 0عاطعاعو), "مع !دننعع" همم "طع ةرمقلا". ة[ورصقللالو
 ءوعات امطق دوم وص ماتكعل 0 ؟؟ةلتمانك 1 عدتعود (5ءالعصعماك), (اطغ امانه 012 01عأتلو 2820 15و,
 طمتوانعألو 4, "ةتعلو 11, 10ج/1125 20, 105 نءاعاعد 11, آنتعنزدع 19), ةصل ةةعات !ان837 5

 مص مم5عل هغ طدضتمو (معاقططمات1”طم0لق هلع نانوتغ“). '1طع !نعونعو 7/6نع 021160 21لانعتتقك (0
 معوطتع) ةمل طع طوضتمو طقتمأ (ةتضق. طقتش هد انقتمن. طمفات 6دضتم متقطغأ طقتنع 3 8

 (لزتس'و) هر ممتع ءمرطسمملال ةازدتسم (2205وانع), 2 ةطئاح هنت ه مم عوطعأ“ (ءعرمعاعتإلا, هل

 معفطقمو مانطاتع طونلجو (18).

 طتمقألال, طع ةلطقم مغ طع نسع هآن اطغ املأ 0هآ 01ةصملم ؟/مرع 5عرتم1105 (عواهأاع) هاطتعط

 5مععاتلو نعل انممد, واصعع اطع !دئأ 84ووتماح اتسع هأ] 0هصقلف., 8هنطلتا (ةاححت ةطلقللاز, قل

 ىعمزمع 01 طلتك مهانكدصو, طفل امطقف هه همست ممممقألمم ملت طع تمموانعات7 8ع 5مقهص1كط
 همقت اول نو ىزبداأعم 01 دعممتتم5 همصاتساتعل ]ةتع اطمانعط اص هد طممتع 0مم عتاعل

111 

 كان طوعواتعمألال, طع 5مقم1ف1 ل5 كملت 11160 الع دقن 011011 مفلس لقا 10 ةعقنم ماع, ةل1 10ه
 ان عقتعم ام طع /1]0عإ/ 0غ طووبعأم (تدمأ] عاتق ظ8انطامم, دمفل ق1 350 ثا ن1

 (15) (نقمم 8ةعوزقب هر. كأن, م. 0
 (16) [طنلقر م. 8.

 (17) ةكعضسسمأ, م. 165 (انط. !1, ءاردماعم نر !لنسعج ةلباعإل, 1*.: ععع ©دصمل اك ردم. 221-23
 (18) هجم 8دعمزو, هر. كأن م. 2 ا 3

 219( ممالاللب "0ماعععامو لع لمعتست عمامو زهعللتتمك مدعم آه طآنكأا هرتم لع ظعممسم" . مرتب 414-413, زم ويم 8 ةعمزقب م. 8: اكمضستماب م. 6
 نط, آ1, ءادق ماعم 11
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم نورق 0 سيلدنألا مسمع حمم ممم همم م هم همم همم هم ممم هم سم همم هس م ممل ةممم هم همم همم هم ممم

 طع طبماتل ام اطع ثلمانز دتكقك 15 اطعتل 10ءوالمر دعقت“ طع 1107ل5 هد" اطع نهلطاتاقتتع5ز
 لا طعتتت 01م, ءقعط لزان2' عمان عدعلأك 2 2026 01 موكانت1ع هعمممتلاإت ةمل طع موب

2100110115 

 '[طعدع لتئامتعأك م عنع 1معات لعل زم اطع 1ةنتععت“ انصتاك طقتتعل 'فلعدلتس (ةامع. ةلعاتطم) 01
 بيطتعط طعم ربعنع نم ام طتعع هع ءمسن' 'فلعاتس ذم طع ة]مانزدسو طع اكتم علمط 05
 01ةهضهله (1248/1492) روك 01971060 1ضأم م0'1ا/15202ع5 (اكتو) اص ةتوطتع, قتل 0016 1م طع

 5موصتقام ةمماععم ذم 01802083. '11عقع م10ا15ععق طفخع ةعلمان5 ءكتستدمك (' فلعدتتسم آم ةتقطأعلب
 اطتك عد اهماتعل مم ةلصتمتماناتالع هر" زستملتعاتمممأل رصعدمتس ع9 مععورلتسمع غ0 16د
 هلع ؟طقفكتط, اص اطع ايا ععصاط هعصالالا طع 1كم علممت 01 0132203 طقهل انم م 33 تسققر
 لتكاتطسخعل ذم اطغعفع هموم: زم ظالم هن 0122200, غد 3401282 01“ [عزبإلم (1عزتزتاال) هضم ل

 ماس عتتو هرن 82قسم" (320)لز ممر 21

 آص طع ءهتسصمك ل1516 مطله عممطل165 هةللنلع غ0 طغت 00عوماطتع ؟ةتتعأتل, هل ع
 آطط قط امصاك. '[طع اصطقطأ همام اطقأ 11 ؟تلزم طع ماهتسك ا/ءاع 2200610 اص ءطقت هعاقت عع. طع
 امععو (/عيناتلع مامهتنم) 02 01ةصهلم, تناطتعا همصقالاان اعل ه ءكتسهب 06 "م1202", 2150 021160 زم
 "لعاتس جل طولطو.(!2 رم طع خلمادزةنتكفب الطفوف كتسمك 2ممعقت ام طقالع مزتقدمو20عل ام 2 هع
 بيتغلح هم ةعتعبادتفل تعوصمتسإل طع ءاطوت معاق 01 اطعدع اصمطقطأ ةصاك 2ممعد1عل ام طع 2701
 متستالا ع ةضل الام]عمأب 11ءعالعاطع]ةود, (طع ل1151 طدقعل هم ععمومممطتعر

 ععمرط ها مطم10 عاعقل ةنتل هات شاتعما مهمل 10125

 "1ع 5ءعم70 ةلصتمتما هال لل 115101 عا عمرد طق ؟0ا01ةعداط هل 5ة:اععماأط عمان5
 ذم اةطقلو (هد" امه زق ةلوطأم) 7لهك 20[ ةممآ16ل اه طع ةماتتع اكلم علمطم 02 0102208, طانأ 85
 عمم هملزن ذم طع مدع 01 ة]مانز ةئفح 220 5010عامو ةععامار5. 0ةمعافللال, اطع اهطقف ةكع
 ءوانأا هلعمأ ام طع 'هلزجم' (دعمأ1مدعل ةطمالمز اد 7205[ ءققعحز 2150, اطعم هك 2 ءطقصقع اه
 ماقعع مقهتسع جنطتعات ةطدملممعل اطغ (0موحزلا ل16 ءدقانتلر عاااتع ماعاعنعمعع 0 860820 مطتعمل
 اهتمم هان غم هم ةلودعتتم (؟ةسا هندع) ورث ل ظوصتتم (وانمسف)(!3). ]ص طق خلمادز 3195 (161ع 5
 0 اما31 02 2م "عمم اهلئقك, ةعالعج زم اطع ةامابزدلت 01 02سم (؟/عواعام مه11, م:عقعصألإل دم
 اطع معمدتسعم 01 0ةصقلم: (0عأنوب 20ونعأو, عفان, الملز كانطقإلا, (لهزةن), (نعطعأ
 "كزطتل" (ملطسمم]) ةمل 1نتأ1م5 (09ل1 م. ظمعط امطه همامعأ لعل, همممدلسمتعلاإل, دبااط ه

 مم1ما 010 عزعما نمت طعاس عم طق معدلك 01 لطع كعضو ![تالولم (هرن اطزوطقل ذطساةإلا, هك
 روك ءها11ع0ل طزن طع 381هداعسمو ذم الطقأ ةنه) هل اطغ طللل1ع همانتكع5م 01 اطغ 018021180 ل

 مارح رتكعتذ, هسا طعاجس ععم لقمع ]دما ابو ةصل اطغ 81تلئاعرتلصعملت 600[. 10 ءعوضماعر اطغع

 نطق هر, طوونمتسم هوزصعز لعل تءدعألإب دبتتط طع طومتص و, اطع رتخنع طوودفتنمل 4 ةكعع طع
 1[ ععممجوانعدأ, اطع ةموصاقت" ل5 مصااضانعل التع دلع ل1101 8611711[

 "لدغ ؟ةراص اهطم, 15 خةعوطتع مع "ديطزءعأ" (مهمع تنطم طقم هص 0ا6210:0). آض اطقأ عنه اقطق
 :تاعرتتعل ام ه عمانم نأ 1,000 اه 2,000 طغت هنن ؟ةقدولق, هبطم 7نتنع طع ةاناطزةعاك هك 2 عملت

 (9) تعوولعم هم. هلام مم. 138-19.
 (10) نوعم 8ةعوزفب هم. كام.

 (11) ةزردممعار "عدمت ماتم لعا ءعتلصم لع ©ءممهلف", مرج. 4-كر تققلعأر لم مم 253-54
 (12) ةل-]1ززدإلقمب م. 30, (24) ؛ 19, كاعد "!ةطع [لطلخق".

 (13) (نعمملعم هر. كابص
 (14) 8هدودع الاودتسعأر "الدامع مهعم أ اككاسلتم...", نسرحاناحأ عالق نلف انك تكا مأ
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 وبرك بعون هعلع ها اهلل همك 0 011 تقع 1١1 1718 ةلطانآ] هلم 01 هطحلا مطخ

 ”[طع ةسم مم ممعع 04 ج طربلتع ىزيواعسم 15 لعاعمصتسعل طرب اطبعع ظهعامتك: 1) اطع ةصماتهأ 05
 روميو ةمعمزمل ونعممازلو 2) اطع نانقللاو 02 اطنخ واعر 10:8 للك هانعمأ ن5عقز 3) (طغ 200101

 مم مطتلخاو 9 ]م طع ةزعسم 21ع/203 ةصق ذاك هات مان ملت قعك, اطعكع 12 عام15 ةعع 1063

 1مم عطماتغ طع آرقع ف]مازوتتقك 2019ةماموع 15 اهلععم 01 اطع :عواناهانمع ءالععأ 01 اطع
 ىممال/ (هععاتستات12عم ذه طع مءدلعد 06 5زمرتتم 21ع2003 2500 زم. ةطمانع 5ع 1عرعا) تبطتعا ةعاق
 3ك 8 ومع 01 ابولعت زم اتاعت, مطعم اة/ولعم 15 طقتضلازل 2ععلغا 101 ةعتتعات] اان, ةلتلأ 5
 نبوتع ص طع ةمرتسع ةانسصتمعم (لدستمع طع طقس معاتتمل). ظحنعي وامعع طع [؟اهستع 0ممتتسقا“ هد
 ربوع تورد طع مهتم كلماتك طقق طععم مانأ م طعمعأعتقل انكم طن مهعوضق 02 اطصاتتط عةطاع
 ةعععوسجتوم (مموص ةمعمأ أمت عداتمم هقضمأك) مد: اضت عوامل هتممك ةطل مقهقان5ع. '1طقتع طقق 2165

 طععم 3 ةطمزتاقعع 01 79/ولعت اه اطتك

 2. 1115003 قل ةقوععأم ]ص طع ة]لماتإ 352 :

 5ع ةسعطو, 2110م اطع ىزئواعسمم ه2 ءككقمذأ1 3 ءدغقمم ه2 اهصل ذم ععدعتلل اعدم, مانطل ة

 ]قمل ذم اطع ]هزمت دعوتم» 02 0ةصقلقفب ء2ل160 '[ةطمتمسمفب ة20 2 طئعط اهصل, ههللع0ل (ةك ص
 متوطتم) "؟اوربل" 20002, 5ع طلعطع“ ةيعوم النعام ةقتطمانلك 101 اطعتت“ ءةطلتعتس انعم 806,
 تطتعاط طقم ؟ةسمقتمعل نم 0 التع معوقات 16 تقلطع ث]مابز 22 01 .ى]مادز 2535 (0] - ةان5ط 13غ
 رس خضمطتع). 1طتح ثتوطتع طمضع طق 1عععاال مل ا/هتامابو 1هاعام1:تا21025, 20عم1للصع غ0 طع

 وداع»عا7.  كوردع ةيياطمتك طقتبع ةكعتطعل لغ م هعئامتس ةمعاعمأا اههمعانتق8ع5 02 0م
 5موتصل 5ع سمات ا/زكأ» (12162) ه2 طع 1كم علمدت 04 0ةهصملق 16ص جل-آكطقتنط
 (1364-1313), 5معقلعم هآ 8-21ابدطقتالأ (ةزد م. هل- 8 نكطقت0) 01" 5-21 طقتهأ ]2 5286مه1 مةتاق 01

 طتق طمماع (ةل--'آطقنم) ةحل طع لعوعتطعو 2 !اصعدوعع ظنمس طع ثلمابز 3152 (انكطقتتهغ وصل
 11و

 ”[طع ة8/هداعممو, اعمر 06وعاانعانذ 02 اطغق مطزستعمل 700110, 2520 2 هلعوتن ممقعاعرعع 01 اطع

 لا عنا دم طع ؟ععامم طعن عكامط] 1 ىاطعلم, طماتط طق اهصل هزع 10غ: 0117151005 3220 1115105

 انوتصع ةووعمات مللت طع 2110واسع منصتصم]0عزبأ# طع (ميتتتمتل 012 طع ىلماتزةنتتف2 5
 0171060 اصغم لوكات عاق, '22]20" (ةلمع. لزان#), طعاج ممم طق اعداط تل تاعلعصاط همدان 65,

 معرتمل 04 داع عاط 08 دمتلتاقتل ؟هداك 08 هما عد -طاسكسم-(ىتصعر ط ابقض), ةق 0 همونعس اهلل,
 ةبطتعا دنعرتع طاتتلغ اص اطع م1قابامانذ ءاوم عاب معصم طع ةاعطغط ةطل اعطال تقمأا01165 8
 (0 12 آ1ةزبلومر لطم كلامو طع 2016 04 ةنبطتلعو (1اناأ1 عوز. خم اص موتتمما طقم ةهعاعتتكانع 0[

 (1) 00م5 11110 131م2: 8110, زم "كزورعم 7لعبهلق", م. 7.
 (2) ثل-5طقلطمكلت, م. 108, زم نعم 8ةهعمزم "آمق 111015ع0ق.."ىم

 (3) ةظكدمصمما, م. 128 (لتط. آ, ءادقماعم [آ), هطعتع اذغ عقزلك ال؟قأ مهصنع لع ع ةقراتع هك "آره ءعوعأ]]ندق" هع "لق رمعولعم علوم" طماط رمعقهتسو
 ويةمءاودمردعز, ةقعونكع هل (طع مددصإل مطعالت ومع لععع. ]ات عسنعأ لع ايف (م. 54) عدربع الدقأ اللع مقهتضع ” ةلصانزردسم" همددعك عمر الغ
 ءوصاقتم ةقطعداطعم ةمطنعقضمب اطلع وصف زئ ةةزبل طرب ("ةتوصباحتمك. اهععع احزن (نقهمتع (11, م, 247) ةقذوعت2 لعل الذع ههستع دتتط اطع ةعوطتع

 نعل 10غ تققا]ةر طاقآإلا
 (4) تدعم 8ةيمزو "امك مرملكعمع لعأ ءعلمم لع نمدمقلو", م, 29, ىدرن (طقأ كوع !ةاتمفتع دعاك هل و نععمتم مقلم اطلع "ملمع" دموع مما
 مصار الدع همهقودماات ع مالداعمت انوا نبع اعومجس (نيلهيت طرب لثحا هقللتع طنلأ عععقأ رتمانلا ةتتاك له ععلفمملا اطغ تامردعمتك "ةلم" هع "وج" (ةلكو
 ءدمم") اقع طععم قستعل هرنعع لم ءقيئاقتلا وآل ويرتفع [هعررتمإلالا هلال قلاع عك, هلل زا اذهع طغعم (طمانعللا (طهأ اطلع ءاعوتعملك عقالع انكع ام

 الدلع ؟ثهعل ةامابزةسف
 3( 11 ةاءاكلدقاتاط, "ةل-![طقتف..." وأ. آ, مه, 111 ةهل 164 / ؟وأ. 111. مم. 168, 306, 466 ةننل 38

 (6) ةعأر "ةطعرزممعتم لع (هءلوطم...",م. 29: عمل 8. آمربت- مج ءمعمل, "1!زكامزرع لع !'8عمدمموم دتانعابآهدهشع", مم, 47-48.
 (0) (نعمعاعم "اع طقاعمتل ءا 1 لئالاونمص...", 0, مم. 1 15- [ 44.

 (5) 15ه ةررنقمر "(مدنعم لعا قالك 'هطلمصمل تقم !!1...", اعدل. طزن 8كدعأو لودانك آلة ونمو ةمل 1علععممو ©هصسا عدكم م. 29
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 02-2 02 مل ل ل ل ل ل لس ع عع عع حمم

1. 12001111011 : 

 '[طع معاطم لك ندعم إن 84دكاتتطق ام صل, نتقضكموتلا هلل اندع ا/ونعن' طقتنع 1ع اطعتم طم قتلع

 هر طع !طهصل (طتماب عطماتا 84051 عزص 5مقتلق, 25م6عءاولاال أصم خلد فصلولال5. 2167داط616ق5, 1

 ىزواعمم5د ظمرم القأ ةتعو همصاتمانع 7/0هلعاصق انم 0 طع م1عوعنأ. 006 ةانعأط ةالداعتط 15 طع

 معاج مدل 01 ةععوبتلم (1عداتمم لل ءطعك هان دكت عداتما ءدضققلو) ص 6 آهق ك]مانز هتتقك 16م1 01

 [ممزع ه2 اطنخ همصصساتما ءهنل0م02. 1 هت عمامع (0 لعمل 5ةمععأ عولازن تتاط طع زضتعونتمم ءومقلت

 ىزواعم 01 اطع طتعط ثك]مايز هتف 168101 012

 طمس 2 ععمعئقماتتعما 161 موتنأ اق خلمانز هيف (ن1ةم قلن صن (شل]ماتز 3115 01 6:ةنتقل2) 5

 طع 5هاياطعتتت 510مع (طع ءعداعتتت مول'ا) 01 اطعق ذزعرتو 8اعلوهلق. 1ع معولعك هك اطتخ مققدأك

 ىمدقأل تاع طع هما طعتتم اطنخ 200 الطع 54علل تت ةصعمم 5عه [آ16 50اأطقتاتن ام طع ءوقأ [1ع5 طع

 ظمامانز هته 01 تاسعاتمف همم غ0 طع >لتكأ اق انهللعإل 0غ [.ععام (ام. 1). 06م1هعنعمللت» اذ 1ع

 حيعو ربع صل مهعاقتس0م1ماطلع 7221611215 هلل م0560 01 اطقعم-5ءال ا داق, ةءاللقأك, 6[

 مطر 1عور مقتطاعب عمعتوو, تبطتعط ذص ععمعتمل, طمدكم اطغ همم ماعتع !8[علهل13-0ط110عج قع

 رون عتمل5 هع طع 010عوغ 01 طق رهعلع طقهمك, طتامدعاسع اه طع طالضمتال 110 010

 اطع طلوطع“ مهنا 01 كزعتو !8لهلولم. 1طعغقع رمماعاتما5 طل ععمعالل هلع ائ0ع معطصعقط]عز

 طم عمر المرنم 15 هم هع 01 الطف هنت قعع هباطتعات 15 اطتعاع ةصل طمع معاطت ةقطأ ع

 0ع ممم قضتقل5 الطقأ هع 1مدد سدعامتسم”ماحتع الطفص (لطقدع معضاتمدعل 26076 هصل ؟بطتعط

 هنع مممدع "ةءععمأ (طءامصقعأضسع ام اطغق ةمل وأ اطغ طئاسميتب طرق هنا اطغ طععلممتمو 0 طع

 5ءعمررجلهحجت) دنع اطمدع تطتعات ظمرنم مقنض هآ اطغ تقم م]عاع ؟/اطتعات ععم10عاذأق ءدلأ ثلمانز 3 10ع

 (0 عامنعممع ام اّطع قةلمادزدضملإ طه اطلك همرطماءزع اطقتت 15 5 ءدم هبانتعط طقك 1111

 معنصعمطزللاطب (مطرنا]1غعد هصل معامون ما اعن) ةصل هصماطعا“ جلل 2016 معمصعقط]ل1 7

 (لو]ودؤنممع ةصل مههعمعوأمس !ارطصعقأامتت). طاصقلاال, 5عللطعدامتتإل امماعاتقلد 2ممعد ظمنم اطعم

 1ترتاامتجت طرق مصل (لتع نمت عتطمللل 111 اع مممزع لعمر مقدعل ةنعقق (01علتانو, (نهفاتقتت 30

 آن عتزدتل, هضم زرت طع تكحنعر5 هبطتعات امه اطنضضنعط اطغ حممعز اطعدع مهاقاتملو ءقص طع عانطعا

 معمسعمطاع هر ممص- مع سصعماط اع, لعمفام ل10 ع مص اطق !!!1010 ا.

 1ع كزمرتم 81هلنولو ةعممر داعم الع 81علئ امرت ةصعمت 510همع ص التع ةهاناط هل اطغع ةكعامضأتع

 ىاممع ص التع ممرالت. "طق متم ا0ل15 ممقالزل هد اطع 84علئاعتةصعمص 510همع, تبطتعاط طقك [ط16ع

 طبل معتم مطتعمل ةطهمتصق: اطغ 0نملهلأتو تكحعن 6ةكاص (مامالامعمع 01 نقصه لهل, طع 7205(

 اس مو1اهلطحخ زم "تومان عمم اه اطع ةماتنع تعلمن, هل اطع كلف 17 د0 خصل هنع طقكاصق (طهأط

 ه1 اطعطص ةممماإل 1م طع ممالامعع 01 ماسعتمل. طع مقتل تكلعتك اطقأ هتمدك (اطتمانؤأط اطغ

 مامايزدتو 0قصقلتممه هع: آمصز همم, احن نو 06 01عأالمب 0وانأقلو, 11هلعاعج, ةصل (هلتقن

 (طع 002021[ طققتصل, هل الوم, 8ك هعطتاف هال آانعوتسعمم هز" (ناطغتم (اطغ كلغ طققأملل

 حكمصع ه6 اطعوع ءلننترذك طقق هدم1للا1ت نمابرتكع تعمعمأ طع تان 2021 16و 1ث !هنم 000181 ه4

 اع ىلع راحنعم انئمرم آن عنزدت (اعل). "طعم همانتققو قلع ل69 510معل ةصل لععم بلاط 7طن

 !1 16 هنآ 721مل ]د20 هد زاك طفصلعق.

57 



 د م يش د هيام عج ويم ع نس نرد د ماع عل هود يح ذو كج م هدم ع هانم 115 11701 017 الاخ 211تتقلنذ انا "11113 خلظطان] ذلكلاف 01" 0ااخلا طخ

111 101101185 1111044110171 01 2781770112 1118 
 '1118 فهاآطان] ذلكلتخذ 01 01 فخم ا ذل1ذ

 ملا 8مل 1215 01 11115 1151 01 7 خ18 1171 0110815 10 5110111117
 "128 500 1الع خللار 8001703410 ]21897 8102118171 01 ذآ - خ5

 8ال
 111.0 د معدم !عدعمس خل- خ1 جب ومن

 ( م8514

 "1ع خاوختتمل كانت 2012 02 اطغ ةلماسز هتتتف ةقاهط ]نط قو 2 عال ه1م5ع عاده هطقطتم 6ءالبععط
 15 115182660 اقصد صل طع هلع د(0عل قه 30073 هه طع طمانطأةتق [0م5 01 51612

 '”لطع دوم مهطن1ةهللإل ةعاق ةك ةععمخغ 01 012(5عق 6عاج عمم "ةتصكقلل ةمل دنت قعع ضنصمآل. 10: طع
 مممانا وانتم هذ 121غ 3169 اطتك طعدمأ 2 8ع1عدل 201258 8عع تماطمول عل تبانط امطقط] اةصاق 01 هاطعت
 ةنعوق. طآدارعمع الللماأعت" [ممماطع هطعم اطقتنع 15 2 مقتءلطللا2 م16عأمأ1ة11092 ةقل طعام ل[ 15

 1عوقأ 26ءععوووتتت 101 2عض1ءان] ت16, 7/21" اك طعال طقعاع اذه اطع ؟مرتتم 01 5001/, انكا181177
 2500 م, ا/اطعاع هع لتتم اطق ةمتمع طمطاطع ةهل الق طععتسمتمع 01 دانطنتت عار اة/طعا 11616 5
 اطقجأم ع, 5/161 لنةتمك عئقملاددلار: ةصل ععمعضماندأإ) اطتمادؤأ اطغع 51همقك 02 طع ث]مانز ةنتف أ

 طع طل م1 عد ؟ة/طغم 17/2167 70ه اظمدأ 26علف0 10: ؟ةيتمل قلق

 لعام عمط عا عود, طع 8طدداتسمود 7نعتع 20غ 59052160 دتاط اطنخ هقهانتنمل ععاناقأتمم» : آك1]ةنطتع
 هتاكننع هنتل ععمااب5 0[هنعطغ طع 8كدكاتسم ام مسسقمل عمت ممتع 50 اطتق ماتععاعدد عاش
 هبطتعات اوك تبوأعط 108 2 1(7205)' ةمتاعاتل دتخق] :ععقمم. '1طغزن طانتلا 2 لعمدع طعاتبهتلع 012 طقم
 معاك هس 11 عوق مم للا ءطعم (طقأ [001ع 7/ولعأ ملم 117 ءالو كمامتل و 010 516112 116202 نم انلل
 1 هناا قلك 101 كتممد هل موقت تاق لق - ؟هياطعال لوزن. ىلع طع دونمع اتتطع اطغعإزت مرت 0
 2 (ععطصتوانع [آ2غ نم 0 2011 ةق[0115طقد ةوعوتت عع : ةياتقعتمل ؟ةعطقت عع, "(0ةمعمو", هبطتعاط

 هدنع ةانلل انكعل نم غم اطنخ لدإن. 1[1(طمانأ 2 00انطأ, (طقزن [هماع 20؟ةصاق عم 05 معطصعوطاع 18205 05
 اطع ممماتستمتمس طعاعطخم تتطعرع اطعزن طقم طغت 11821 0م لل ءطقم اص 0اظلعع 20 طع 2/216 غ0 طق
 11161 طقم عط اطع عئمادملل تبطعتع زا 701010 121مث 2ممعدتت أه ةماتصعد اط 101361 20265 0م 56ه

 5عم اص زضت عدم 220 نقطقس دانممآإل م طقسا عا, ءولمعأ لتصع تبتاط 5عدمومق الطعم اطعم ذك
 13علع 01 5 ةاعر* لم 130/عاتق, لتزن ممم طاطخ, ةطل بطعم 1غ ((طع 7/ةاعم) أذ ططمقذأ م00

 '[طعوع 5همطتقأت عدنعل معاطملك هل اتت مهنلمم 211023060 طع عئماتلاط 05 عتعون 50265 01
 هتمممو ءاطتعاط طعاممل (مبهتلك هس ععمصمتتلع ةضل مطعم عاعأول عماتاطل 320 م[05مءاتازن 101 طلح

 م0

 6) 5 همداتكع 8[1مدعمتعل, 182ءموماقتدعلام لع 0ءملتس ةنصنعم, [ل جتا وععزتلمل لع 0ءدمدلدب 1ع ءميععمع طللعتءمو رب 0همامعتم ةصطتعطاقلب
 مكلق. انعم عراتعألو د5 15071 0ععصقلمب 5مققالم
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 تاءاطعلاو تايلقتلا نم نورق : سلدنألا

 ميعدتل ءاملا مادختسا لوح ديرف نذومن

 يداصتقالاو يعامتجالا روطتلا

 سلدنألا يف
 يناولعلا مظاك نافطغ ذاتسألا

 خسر " مآ مانز 31585 - 6180808 " ةيطانرغلا تارشبلا ةقطنم هب زاتمت يذلا يعيبطلا عقوملا نإ

 "5زءممج 77607208” جلثلا لبج ممق ىلع ةمكارتملا جولثلا هايمو ةيورملا اهيضارأ نيب مدقلا ذنم ةقالعلا
 لويسلاو ةطقاسلا راطمألل رخؤم لماعك امهم ارود يعيبط لكشب بعلي جلثلا نإ ثيح .( ادافين ارييس)
 يف نينطاقلا ىلإ ةبسنلاب ةريبك ةزيم تقولا كلذ يف نيملسملا ةقطنملا ناكسل رفو امم « اهنع ةجتانلا
 « ابيرقت يرلا هايمل ةجاحلا مدعنتو اهل ةبسن ىلعأ راطمألا غلبت ثيح ءاتشلا لصف لالخ . ىرخأ نكامأ
 رخاوأ يف امنيب 2 م١٠50 لا رواجتت تاعافترا ىلع ةنوزخم جولث لكش ىلع طقاستملا ءاملا نروكي

 ىلع ديازتم لكشبو ةيخس يرجن هايملا ناف ٠ نابوذلا يف جولثلا أدبت امدنع فيصلا لصف ةيادبو عيبرلا
 . ةيعارزلا يضارألا اهنم ديفتست ثيح تارشبلا تاردحنم

 ةيرقبعلاو ةراضحلاف « هايملل يعيبطلا ميظنتلا اذهب دهعلا كلذ يف نوملسملا فتكي مل « كلذ عم
 يذلاو نيمثلا دروملا كلذ نم ةماتلا ةدافتسالاو ةرطيسلا ةلواحم ىلإ مهب تعفد اهيلإ اولصو ناتللا

 ذخأت يقاوسلاو تاونقلا نم ةدقعم ةكبش اوماقأ دقل .ىلوألا ةجردلاب يعارز ميلقإل ةبسنلاب ءاملا هلكشي
 يتلا يعارملاو عارزملا ىلع اهعزوتو اهب يضمتل جلثلا لبج نم اهيلإ ةدراولا ةيسيئرلا راهنألا نم اههايم
 « ةيفوجلا ةايملا ملع يف نيثحابلا تلهذأ ةعئار ةينقت قيبطت يف اضيأ اوحجن دقو « اهيلا لصت نأ نكمي
 ةصاخ ةقيرط نع ةرابع ىه ىتلاو ( ةيعانطصالا ءلملا ةداعإ ) وأ ' ©ة:عمق ' ايلاح ةامسملا ةينقتلا كلت
 ةبرتلا ةعيبط نم نوديفتسي اوناك دقف « نألا ىلا مدختست لازت ال « ةددحم قطانم يف رروغي ءاملا لعجت

 هايملاو . ةبرتلا كلت قوف ةجاحلا نع دئازلا ءاملا غيرفتل . يقاوسلا دتمت ثيح ةعفترملا قطانملا يف
 دافتسي ثيح « ةضفخنملا قطانملا يف ةرشتنملا عيبانيلا قيرط نع دعب اميف روهظلا ىلإ دوعت ةبرستملا
 نوكتو فافجلا لحي نيح كلذو 2 برشلل حلاصلا ءاملاب ىرقلا دادماو تاعورزملا يقس يف اهنم

 . اهجوأ ىف ءاملل ةساملا ةجاحلا

 2 هكاوفلا و تاورضخلاك ةيعارزلا ليصاحملا يف ةدايز اهيلع بترت يرلا يف ةعئارلا قرطلا هله
 جاتنإل زقلا دود ةيبرت يف ةريخألا هذه قاروأ تلمعتسا ثيح « اومن توتلا راجشأ ةعارز تدهش امك
 : سلدنألا يف يراجتلاو يداصتقالا راهدزالاو مدقتلا يف هرودب مهاس امم يعيبطلا ريرحلا
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 ةيطانرغلا تارشبلا ةقطنم يف يقاوسلا ةكبش

 ميعدتل ءاملا مادختسا لوح ديرف جذومن
 يداصتقالاو يعامتجالا روطتلا

 سلدنألا يف

 يناولعلا مظاك نافطغ : ذاتسألا

11101 1110511011 01 11770112 1211 

 "12158 ذلطآأل] خ11 017 011

 ملا طوع م1215 017 1118 [ل51 014111

51111010111111 10 0110181 11 

 1228 500141 خللاد 2001101110 105817 21021111

 01 ما مذ 5

 8ال

 (طواوكمس 1! ةحجوتنت ْذاآ- 1





 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 0-2-2-2 020 ل0 2222 ل ل نع ل حام لع ع ماع ماع ع عا حاحا عا ناعم

 5 كتستستعار قتتتقع7213116 :

 34ىاتعول طاسصعموأ همك ه2 آذاقهسم "طع آتدت عوز ه1 8لوماط (0ةمضمانسف طءعوؤ, نطقمعأ
28111 

 85ععم 0ع آبانعءانقر آئانتك :

 آ3 فلطقتس طلق, 01ةضه لق, 220 601102, 1920.

 ةطقطتواقهنت, 52'ل- نل-طنم, ةكدطساتل, ةطع_ةعععإ جووع_ ية عم 1ةصقا للعلا هند طع
 طممواقم ذأ. 110 قتتتنلت20 ثمطتملك ظادطأ.. آرهط متع, 06.

 ماعاساتمسي طعصعو» حصل مسمع ةلطقسط#ل :

 1مم سصعتع مهةتممهلع, طومعك, 1991. (5موصتحام ةلئاتمم ذم 11. 81ه]عازنم 50101
 8ة:ءءاممقب 1992)

 1 ةرناماعر 1عمع :

 "ةجعطلاععانتع ةمل مهعأزعت ءممكألعقالم5 هم اطع 1لعم هآ طع وعمل", اص آل.
 طعومع 8. ؟1خططوتل مل 3204. آعدبامع, تلو., ظوووإل5 أد اطع طلامامللال 02 طععاطلا 6 عانت
 ذص طمصم#ع ه6 110014 1771 لعمجبعزب ططمتلمم, آمضهلهص, 1967. (5مودمتقاط ءملقت يعل

 ءلتتمم اه ذتتضتعاق, 5120150, 1992).

 17ولعسأعر لودع ةدععأ :

 ا/ةموعأممعد ةوطتع ءآ مهزدنم ال 15 160 ةهمل آه م160718 ز' هأ هعهان0, أ
 01[801[1عور 8 2:ع]مدق, 1

 ؟7هععار 412105 :

 طلال 35 2 كانط عروزأ م خر 8 ةضلمرل 110نوع, 8]ععتب الوداع, 1974. (ةعمعط علام اق

 8انعطعأ / (نطوقأعأ, طوتتك, 1975).
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 1 اب د اد وكس مم م ماو عم درع اما ع د كعلم كو أهم عاد 2ك و عع ازال 5110 خل 2111121510115 01: ل7 خ18 ]01 11115 خا خلا 14

 ظل 1000

 8دلطلططققمع, ارقلعأت :

 ىكادكت. 8م1655105 01 اطع 84506 ()نعقأ., "1135065 ةقل 810500, 1220010١
19276 

 ظومععط سطع [علعتعل :

 1ع خلطقسطتو هل عام 01 510165 هو اطع 8169 عماط (نعرطلااال 12 31001151 5من
 1717316 لع 6 نؤلاعر لع 00. 8عقاشلم 68

 ا عالم, ةانتتمتتف :

 8010ه ةمل آ[ماتملدعاتممو 01 تلم 500 لع [0زةك' توتو ت611200 م0188 11105,
 12:للم6ود ة01عا05 م38 5005 (0216لهه, 5120150 1

 ةهععلو ©هردعجر, طصتتالم :

 1طد تقضتت1 هلك هل ممعام لع 12 فلطقستاطمن, 1943, معجب علئاتمم طال .طدنوممنم 0ع
 ملط قشطة, 0131208

 0عوطقتن 0168:

 1طع مةلطقسطتو, فلاعم طممع, طءمونأطل 800لعو, آمه0082, 1978. (5مومتمط
 اهمصخأ 0م فللقستو طلتخموا1, 1980).

 لاتقتت 06 ]3 تمنت, 5310

 ١ 1١7102 هطةق ءمرد]1ءاقهم, ظفت, 5420510, 4

 1ءلومدماعو, 8111ه :

 81ةلعما طوماع. طع همرممأعأع 1]1ادوأا 201315 غ0 طع آ0ةامع (نهرصعلال, وع017
 80015, خلعرب المتعب 0.

 16117111811, لآ 0265 :

 8وتتطلوب طوعولتكع. 0هيسلعن ةضل هيت دع آرام, الملح تولوا 05 ولن منطنف
 طءعوور 8ع عاعإ) هتل آ.مد ذر ععاأعو, 0

 18-102762: هلار آمان :

 توم لاق لع 13 (نتنت ز' هآ] 1نأدصر 81 (001ععزو لع 14ءرلعو-ان م16 عتك1080 لع طانعتتم
 8لعم, 1985. كءءوممل هلئاتمح زم ظلتعأل مدعم طامعتتممل, 7120110, 19905

 ةتع م2206 ملم طع 2مل ءلتغقما).

 5دعنج لع ظسصتموو © هدعدلم / ؟؟ول لعا 0مم. اكقعأف ]05 :

 1731 لع] 0م ىثس كدر 1آ00عنص عمات, ظوعتسم هل طئلصق لص ؟7/1060ءوقدعاأع إل 05
 الو] لع] 0مقتن 1طقعع ل0انتطعم, آمان هعأمط 0ع 0ةهض2ملم / الص ماععو لع

 ممل هلت عاق, 2,

50 



 تاءاطعلاو تابلسقتلا نم نورق : سلدنألا 022 بة

 لست 15 م01 3ط0اتأ :ةلسصلقمأ ما1هقن5 ه1 هلع طسغ ةطمغ طع ةمجلعأرت ةمل طمع ه2 طع معمماع

 ص طع 7ةللعيي 02 »تقم عمءعو. 1 ةصماطقمأك ذه اطع اصكعتماتمم 06 ة طع 21211105

 50001. " ري: ربطم عضو متعب طمع دمتم" ممتصلو طع عتوع 01 وص لاتقنم 06 15 تمتد, "1#

 زن0آل الث71 ]0 طوعمر71ع ءابعزاط اع, 00 01 ان زم 6 5017111 121م هرك مماطتسو" , هع اطقغأ 0 آم

 'متوطت " المس جبثلا طةعورطف لعرتاطتصع جبطعم زمن دمقلعع مماطتصع 02 زلواجن هدد 3614" ,

 156 معمماع ئمرم 0:ةصحلد, همقتسلإل اطغ مممعوأ معمماع 10ج (0:ةههلق, اطغ 5م

 كما 52عام 0أ65 ت30 6كوب طع ءطئلطعم ةمل اطع مدعم طع 010 ةصل اطع طاتصل معتدهدك, هلآ

 اطع معمو]ع ودكأعتمع نهلع» طةللتقما مهلقععد ةمل دانمد8 [0عا5 ه2 طع ةلطقسابت ةنع

 7 ةتاتم ع 101 مما عمضلعد: اطع 5هنولنوع ةهمعم 101 هلآ, اطغ هلع موتهلتكع, طع بءءامقاتمع

 8عم10لعم هزجعال غ0 3 طعالب ع1

 4. ن 1عصخغد 96 ©هطدءلاتكأمل ؛

 كح ه معاتستممتإل «مهمعااسكأةط 01 اطلق اما ءاءمامر واتم 012 طع ةععزعأللا ع 1ع96آ 02 طع

 فلل ةقل ط1, ا ماممموع 0 داتسان]هنع 2دااناع 1م عوأت عداتممك 1وءدأعل ذم طع خاطمسطسم يعاب

 1طن 0010 66 هم ةععطعم1ه عتعدل اهكاع هما وم الع مطزوتعمل ؟عيمفتسك (ىطتعط 15 ةلمعوملاب عال

 209ةصععل) طتغ هم اطغع طتللعم دوهماك هك طع ثلطحتسط»ةب رم متمأإل اطغ مطتلمدهمطتعقل ةصل

 مزوانعدل 1لعوك هطتعط !هن0 طع ةمسصلداتممك 042 طع لت عن عما مغم005 ه2 طع قلطوسط

 عوللاتعك نم 10 0216. هج ددعاط 2 اهقاع اطغتع 15 هه 36و ذه طع كاقلعاب مما معان عقلا

 2طقصلممعل هسا سمات ةمعاسلتمع طع 11 هلع“ هجم" قمم لاق 5011010010835 غ0 طع '0'1هاب/عان 01

 5عوعم 110هرك. ىذ 2ةعدمعتوالم» 02 اطغ م02 ممعاتعدل همل مزتذاتعول معدمتسعود 04 اطع

 ملطقساتو كح طع ذمتعتةنعل اطعم جتاط ن معا 1186 1ع طف 17 ناع هجمت ذامعاك ثم دعم

 طز تدهطقتن طع فلطوسصطتو ذك ممتع هس هناا معأ طقس وه 5نغ 01 مان 101م قمن, 2 م1ععاماتك 06زععأ

 رطتعاط همان1ل تقمع عدم اطع لقتاإزب هن نمتوانع ططماطعمأك 0 دمهص 'و ائكعي مع طنق 162501, ده

 طع 117ه ”10عدن ةيعوب لص اطق ةيءانعمق 50نااطعممأ مقتأ 02 اطغ كاملعأب قع مص طف 210005 02

 ردهمذ امانمتكتم 110ةنلضع هم طع ظادمتتل مدهلقععد هما عدتلعسك, 2 عوضمم / ان طتنقتإت ةطماتال 5ع

 لعواوصعل ام ءعمامتع طع محول ةأعمتل ممم هك اطغ ةلطمسطتو. طف كطفسطعم هع اول لعا

 0سمقتت همانأل 6غ 1هءةنعل ذم اطغ تولع“ امنع, ذكدلك , د مونصفمعما ةعطتطتانم» 02 اطنك

 3001091521 مهعاتعمل هبمرلعو. آم طع هقكللإل 02 اطغ هرعت, اطغ ظربع 0 1؟ةنعع منال 6ع

 لكس قلتععل دبلتط 2 لهدطاع مممزءععاتمم: هدع, 2غ اطغ امم ه2 اطع ذصاعتتم# ةمقمع ةك 2 86

 عونع-ومنععمج ةمماطعتم 2غ طع 60اامرم هه 2 مم01 نع ع ؟ماتصاقتم. طع الو م10ز ةعاتمتك 014

 عاتتلع معمماع اطغماتعط اطع ةكععملتسوع / لعععملتم ع (عمكتمس 0غ طسسصقم 116,
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 175112 ىلا 211/1005 103/5 016 اة خطاط ]01 1118 غامد خت 8 14

 طمس هعماتتلمك دلع هج حقن طمتنس لد 01ةصهلد, 10وع الكول لعأ 0ص 021 0اةنمم اللااط اع
 ربولعا5 01 0 ةصسهلح هقنل ةقمععأدلالإل تيللنط طع ولعت لم طع ةلطقسطتص ةصل 0ءعدمعتةلتكع
 ةصماطع كسنعاقل همرمععألمم: طمالل غم 015ءمالعت“ الع خلع مجالا 216 01 ةلع» اطغمانوط 8
 "مععوسم] واعمل" ءاوممم اتتلنط طق م0ءاتلعدل 10015 08 0مضهلد. طضص طلق 1203516101666,
 معاسدعنمعمزو عروض لأمم (0درقصس 2025 17جاعتسمل1105), 101 لع] 001“ ططقلععو 173161 طع
 انطاوانتامال5 م108800156 01 طتح ةسن010715دهل ممعسدت ؟هنصط اطغ عدل1]ومامع هامان05 م اطع
 رادصصتصت8ع ءطقصمعاك, اطغ اهبائاتمع مالطاهت طك, طق ىةمانااك م ةلعادع 2 11021 011ةعانالع لهصعع 0
 اطع ءوقءعولعد ءمسصتصع لمجنم هم نم, 211 اطف ةضاتتنع 70110 15 2 تةاعتتستسم 02 12115 ةصل

 052عممأ1 همك. طالع اطع 1دنعاملانمع ؟:ت1قتعدعمع 1مادننل طزن 0قطقن“ (1978:127) ذم اطع ملط م16

 ممعتم 5)' 1طن تدصتفلع -ا/3161 ه5 2 50110 ىاتطواق2 عع, 2 5ءان]ماعل طمصتتكم عقاب اطغ 272681
 كانط واهتعع آما 2 هد هن هتئاح اذ هكتالدالا] 1250 طوب ه1 لع] طق اص 1102865 01 72161-15

 11110260 15 طع 0

 الع كوت لانقئ1 0ع 12 تتن2, 701 061 021 15 2عمتقلل 0 151ه اطقنت ام طاتعممع اطعم طع

 مام طاصعم 10انصاقتصق, 6216 ءانمطق 220 تزلتن. ذم رمرم ة1ع6ل طال آممعج- 8 هنننلا (1990:360-361)

 اطع طماسداتمتم معوصم اطغ 1هتاط هصل 1[ هلت اطغ تأامعاتمس 01 طلح املاو' هك اطغ مالذأتع 15 201
 رللعأ مهعموتعل 1م اطغ لل ععأ هطل نقصكا هرتمأمع انتلمل. [اتك عال ععاتمم 15 دعاقمطمةةعوللا
 ءرءم1655ع0 1م اطق ةالعق, هك اد طع اطالداعات0ان5 [51ةلم ال0 ع1ك ماتم عد. "1ع نهاتتمةنتكمال 02 طع
 ى0ان1 ديالط م ملقم“ تطتعط صصنقأ 6ع ةنغصتمطعل ام ععع تل هآ طع طمقهاعتملتداتنع علطعر

 رع1اععاتلل8 000, 0006 1[ 15 هلغدمر 15 12مءعداغل طزن داناتك دك خال عدجعأ هنت 6إن كوص لنقص 0ع 8

 تحند ه0 ذوص العلا عالأ1012 (" 11 15 عمروبعز1 1 عال اطمأ 86 ىمانأ اطمانأو 86 ىوزآ-|ءوو رمز وت“
 0ل35ممد60 10 >ءععزبع اع ىرجإءرنءلمتخك هرك لعبا ع []عطق")

 "]ممأع تق 186 دونم 2110 اهم: نأ اطع طمقأتار 71/715  كل1 111ىع"أزج11011 011 0116 ترك 8

 4/7 قصدط» و لمالا1 10205, 011 زنمتب النأأ] ذوق اذع ناحاع ام امأ] رع أ زك طع رسولمز» اطم) ةك مم كك

 ه» ةطم ددمراناو دبزتعط مصار"(, كرنعا هد حاتممأ جباتط طع ةمانلتاز' ةمل ةامطتتتا هل طع

 ةيمال اععطتتع 2005 ه لتئونتعاتمع ةصل لععم اعدمتمد ام طع همتم2] تةطوانت]ل اإل, ء0و]لض6كك ةطل

 ممزكأتتع 01 اطغ ممدحق ةقل عمتضلعمد هذ طع خاانطسطتو. ءوصم اطلق تانك معطقأا/ 6 ل9نطفطمل عكر قط

 ءومعماول (اةءطصتعول لعرتافع مملع إن الوم لعأ 0مقتع معاصتتك قه ةممامةعط غ0 هدغ 02 اطع

 1205( اهات عادلا م 1عوطنتع 01 طع كانا ممعاتتإل, اطقأ 01 طع ربع 02 ؟هنعتم هه صمعمأتممعل اص اطع

 ]داعم ةععاتمم. اول لعأ 0مدقنن ءاقطم لعل و تيدنع" عمد م اذلص دعع عضل ص ق معد 0 اطغ 65

 ةمل عدتضاعممو دم اطغ قةلطقسطتو ةمل هل اطع معمماع ةسل اطمانكمك نأ 0ةهنقلف. 5دعأا و ه0لعت

 عالع 05 ا للعم امام اطغ ةقصق ملت قالعإل 02 (طع ولع اتنطعتنت اطقعع ةنع مم الطل3865 طال
 لمسلم

 1ع ظلص 01 اول لعأ 0مم“ زك ممأ هدلزن ةطمانا طع خالتقتسطت طتغ ةطماتا 6؟ةصقخ02 25

 8001. 1( 15 201 هل عواناكأاع ه0 "ةيضطعووانع" ماقعع 01 جتا ام دولتك ةم ةعاكامءعقأتع 0

 ءاتاتكأ ه0 ةدعق طاناب هق تاناصامت م1260 طزن خرصمدو ا/7هععأ (1974:64) "هم ةدوجامو ن6, ءاتانعأ ال07 لع

 0] 1/16 كععررمكأ عمدكأماا, 0 ىأ] 71 كن, هن 7ونكأتع ءانمعمأتم)# نزع اع 11 عطقتا هرنعو 6/ ىردمأ71". ل5
 تس

 )6( 00 طرب [عارصتمم (1980:37).

 ) 8ءقزلمم ادع الوآ لعل ©ددفع قامتكر نع طقجع معمار ةسوقوعل ةقل ؟هع طق ؟رععأ نصف مممكعالتعل زد ادع ااندعم !لوعمدقل ©ءداتم لع

 متاع 0 ك50هزنق ذص [آ0ةءعودطع» 1992, ح ععيلتعع هك لواياتاع ءازلعع ددهلع طرب اطغ ةملكأ زد اع ةكلانمداو. 17/8 اقنع والعمل ؛طنع هعلعع الع
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 تاراماكما وساع للا سو زرمتا :ييلنلالا ميت داع ب عد دسم اا ل اع

 لطم 'ثسعضطأ ةنتل "نصمت طعض 1-21هن10, طماط 01 طع 211 هعدطتتتل, 7عع ةطاغ غم ةصموعأ ذم ةانعط
 8 لععم جوتن اطع ممعسو 01 2 !ةممماع التمتع !ئلعع 5ةح لاتقم 06 12 032 2انك هعالال 165 12مم ذم
 طع طموأتلع ةئطمىمطعتع هل الحق ان12-ةهنطمأتع 5موتق 04 طع 211 هعدطتتإل, 1[ 15 6ققزل ام 1طن
 قت اع 1لعدك ةههل ةالصطوأاو 02 اطمدع ةهل هاطعا“ ممعاك هل مطتل05دهمطعتق 05 "ةدسوتل
 071 ءرجامم1 مدد" ((0 نبماع 8ةعععطاتطت"و عما عووأاماتر 1968:312) ةطماتلل طقكع 2 كانعأقل 016 هذ

 ادع ةتاتكأد همم اعءطمت عاقتتق 12701760 ذص مادصسمتت م 2110 طاستالتم ع طع شلطقطط#

 ذح و مهااعإ 01 10معار اطغاع نعنع 5020م عال لعمععم 0 امن هننل-هدتعمأعل هواك ذم هأطعت
 2 ةمص 205 تهمنا ةلاق: 101 اصقاممعع اص اطع ']كن1مأ 30 '1018ال, هنت ةتقط دمتصقتعأ م1155
 11 1588 6 طانتا]ل طع (ن1ةصه02 0ةنطعلت هل, 5ءهلعاه1 1عولعم ما1هاع5 طتنط ط!وطولتماتع
 اصوات م 11م5 7/ترلع ؟مانلل هلل د1 عصا ءدصأا)' عدمان عا 581 لانه 06 18 نتن 78/05 ةاطتنس طع
 اطعما1م عزذصك' تمممصتىذأض2 ةانا05660 طزن اطع ثةععططتدآلمم (0© ةصه]اإل5ع هل ىأؤئ0إ 05

 1ك

 معتمر مرعامع ىاتعط هلك 1طن ونل-هرتعماعل ]0ع 01 ةوعدتعط اطعاع 15 همع ءءانعططعلال
 اسصممتتمسمأ م1عععلعما طص ةمماطعت“ ةمطاعممألع ةمممصاتطمسعاما 08 5موتمب اطغ ظقعمتتملا, (طقخ
 صادم انصع ه2 :عوعدتعا طقق ةنعءععولات]1إن داويتاعل تبااط 50 ل1511 عدن ثآ5عل ط15مة1156 5
 هق 0عم15 عزب طوملععت ةصل رطقتماإل ا[[عوع '1ةاناما" (1967, 1972). مع تزء[12010111017 5
 ستقعطغ طع اطقأ ةلستاقت 1لعوم اه طمع ن0 طع 21/1 هعمااناتل 510065 01 اطغع 85001381, عقل
 3150130, تمانع امكمأت لمقر 60 0" اطتعع هعمابتأاعو طهكمتع, اطع ةتئعطلاععأاك ةصل ةناتقأك لطم
 طننلا طع ىاطقسطته ذم خلد ةمصلهاال5. معمم ل138 1م طويلععت" هصل 1هاناهن, م0( هدآإل اطع
 8وعمتتمل ةتعطتأععأب نوم لم عضل طانا طلو مماعرأما هن طمألع اعامع, ططتلتم 11, 7عقع ط0ال
 ماع عوامل ذم اطق مدد عاتمم ه2 طع 5ه]مرصمم '!ةممماع. (0همععمتسم اطغ فلطقتتط18, ة
 عموما طوملع طزن ابو دسأاكد ةنتاطوتو زك هءعمامتمع اطتخ ةلتصموأ نصعطقتاعل لت عءالمم: عمت
 ةهمل ةصمع 5عزماتس (1991), 20110158 طع 80 ععطانطا"و5 دان 88عقا10مك, 127/عول ةهنطع 01 ع
 طتللعم دعممستم عد 02 طع خةلطقتسطتف, دقتملإل اطع 501هوممممتع ةاعرمعمام انةصقصت] اعل ام اع

 ©ةنطماتع 1ئقمعد (طعمنعا طع ت/هرتعك ةصل اطاصلعتمق 01 اطق 151210216 111.

 3.2. 10من مات معاك اص الع 01هصملم قلص إن اول لعأ 002م :

 "طع دامت 01 كوص لنقص لع اه تصنع ذم 0ةصلدم 15 عازل 1!ساعمدع 220 همامعأ لعد البااط طقق
 عيعوام“ ععماموتمد ه1 ا؛ئاملتال ةمصل تنعوللالا اون (1588-1582): همماعم ما ولتما, 2[202اتة1 4

 ةمأتت( 121 12212 ععاصعاتأ هلل ءمصقاتنعان مم, 301100, 2 نلتحلاإل, ةطان11081 م5 0.
 1مصتماند تمدح ممخغ هم قضحعم 01 طع طوير اك, م02 2 22002821 عدتلعمر اك انصلععل 0 طلق أقل
 (طعععر هك طبعا] هك طقصإل ه1 الك مهزوم ؟تاتمعك ذط م1056, 50206 م0605, ]اعالعت5 0
 لمعتس عماق. 1طعتم زك هلكو ه تامل ءمممععاتمم 04 كوم ]انهم اللغط طع تدلع 06 اطع ملطف 88:
 وزمعع اطع كىصح عما هأ اطغ 8لكدماوتو طفل مم 78/ةغقل, 2 00ءابسصعاتأا ةأعمعل زن 8طئلتم 11 عققمأم اطع
 6ويسم ءاتاعو معاصتىدوز5م ام لعتحع هدمت طن عانت ءطقصمعلا5 (ةععوانتلمز) ؟نمم اطع 00
 منغ اطع لتكقعدلاو 1م هنعممرمع طع رهوتمع ةءاسبمعم اطغ قلطقسطتال ةصل اطغ هما علا

 مس معاك كوم لوقم غم طانأ1ل هس هونانعلانعأ طبطتعأ 15 5انل]1 اطعاع.

 (5) 5هع اع هما] معاجم طممزع طون نع 00010 ندعد طزمع رمطاق عب لق دععالع الزلم مةلقطعم_ةساطتعمتع لع كوم نقم لع له صن 80161مهعع
 لع ععمتسسحا لدن, ؟لدلعأل 1990. (ةكونملإب ندم ماعم 8: 221-252
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 12 5 ت1 كاك نع 1 2 داكن نو كر نع مامي عا د ناس هلال قد يدي عما خا 115112 لام ]14100510115 01" // 11588 101 1115 خآ آفاق

 560 طع دنع 15 !كسمت ]عل عع, ور طع "طويصتمتت 0 طق آمانع 01 (ن تت ةنضأول".

 ظدتأ امم ملمع ةمل هعامتسالل هقم طخ اطغع مططالذاتع, ه1م5ع ام اطع اماهأ انقتمل 01 اطع

 [ماقل ؟تتكزوم: طع طابقا طع ءواتامانل5 02 طلق نام عزلعور 51266 هه 20160 إن دطقطأةاقتتم " 276 6
 هك دم ممانوت» 1م ىامت0 86 لهدمأأ1 ع آ]عاط# نزك طع ىتبتتت ا[ تقلا 011|» 566 1/6 ىالتا دك 6/1164

 111 1116 ن1 ل"

 كونت لانو, 35 طع 5انألك, اماعن] دعو طق وزلوحطم] ه1 اطعم 2مادصامتطص ت11 التقأ 01 1ع 665,
 تبطتعاب دنع دمع :ت216ءاغل0 اص اطع وز1 مزجت ةماتمسع /2أ1,. 8انغ 60أط 770105, 10ه قله 30 665,
 دططعومك طع ةدتمع, ؟ةتئط, معنطقمو طععوانسع زص اطع فطعوطاتع !ةصواتت 8ع (طغ 700غ 'ةلط 5

 ىلا ت1 (ةعمانو])/ ءزتع ةطل 101[ 0نلت

 مع 5 همرما1 قمن, هطتعا اذ مسمع ةصمطقتجتعل زن 7 دل عماع (84-1991:76), هدلت اطع ظزنع 015
 117ةنعز, 20عمرلتصسع ام طع نقم, هدم 5هع اطع 18ةنعت '1طلم نململ 15 20ءعمضما ةطعل لنط اطع
 151010. ثعك عم16د5ؤع0 طزن 161121-عل-010 تملأ, " تبطقال ئ0ا01 تالق طقق 6600106 ءزلع 101: 10
 طعوتتب طلال طاتصل طعقتتا طقق طععم ةمت702160 طال اطع ااوأزمم". ؟[ةنعر اطغ نةمكم قت عصعإل 01

 ولعت 15 طع طمل1 ةهتمد, 7طعتنع اطلق 865 تانتأ 720 1201ع, طانغ الاؤ1م5. 1ع 1مانةلق 15 طع

 رممصعما 02 طع ةطوماسأع قمم موتعمعإل, آندتال 01 ةزعطخت انمتاون 0 طولمو ذص اطع ةزنع هنن لص اع

 0معمعوو 01 51 عطخ

 م قدتكأ تممعااتوأ مم 02 طع متم مافلتطتسملال عاقرم عاق هم اطق "وععرعأللع 1عاتع]" ذم اطع
 ملط مسطول 15 طع معمل 208 ةدسالتعا“ اصاقال15ناماتسمتتل !عوعمتعط هد اطق مطق1050مطتعول ةتقل

 مانام موعاتع 005 اص ىدانعط 2 ءماطم]6ع 120110111621, 17/1056 1201 5م6ءاقعات]قنت عع
 ربعرع ةطانألأ اص اطع 2106 هعرجالااإل طابا تبأتط دتلقنلإل 01 162031125 01 1011061 0611005, 6
 اطقعع هعصاطتاا ع5 طعلممع. طع صانتطعا0ا15 175013 م1005 02 اطغع طنولاك 01 115 مقتت 1001025 80
 همدان ةعلد -2 مع مدتاتمات 012 طع عوتضلمم / ]طلال 8ع اطقلع مقاتل 01760 اق 5ةعاتتملا 2- ةكع
 ونتاع ةمكاد1 1ءاعمأ 101 ىانعط 2 اةكاع الكلطناع 5ءالعتول 01 لقدع 1ط5هلتمأ1025 0مع2 10311
 م1 0112176 ةصل 1عمصم عاتلمطتع مقالك, 0اطقات5 قات عاعأزت مه2عع)1122] اعاناك هك م012160 0غ

 5ان طسصتللم 0ةنتعأو 605062 1م طلق ةنتهلزلذز5ذ هم ططن تةصتتملع (1943,1975). (11 [ةنطماتك "م0عأ

 01 طع طلطمتمس طتخخ" بقع 204غ 0ملإل 3 عال 5عارقأ انالع ةتئاتكأ طانأ 2 م07عالنا م011ءاقص ةنل طاقط
 هامور ؟لتط طع [اومرتل مطمصقتنعاطع لمتتسع طق طمكأ طتللااتقمأا معئ100 01 طع فلط و

 هماطكات ءاتنمص. '1طلك ءه>مامتسم دبطإن طلح مومرطد لعدأعمعل هد اطع ملانقتت 0125 7/ةل15 ةقع
 م0 هممت عمات مهمه]ل.

 م عادا لع 101 2 تنال عوعوتعأط طقم طععص 1111260 جبالط 821ععطابطت"5 ل15207عاإل (1968)

 01 8 ممعاط آم ثيفط توتا زن طع 1عوبادط ]طم 0هطلم] هم طع ممدوتطا]ع ةكلسلان عك 01 اع
 ءورمارت تمصفلتسع ءاتاقعود تلغط طع 501هممممأع ةزالاطط010 عال. كاصمعع 15ص (0ةطانمأ 705 1

 الطععع ءعممنتتعم 6عامدع طع هماتكذتت عامل 01 الع مهتم م2165 08 اطغ فلطعسماطتو 1غ طاعطغ 5ع
 1:عاعادملا 1م ءىعما1متع اطغ 10د عضتعع هدد اطموع جتعطلاععأاك ةمل ةتتاتكأك ه1 هج مبعط امكاسعماتقل
 اذا مصنع اطتصلععال, آ5ص كتوطتم انطم 115950 3 ءعادالتال ةطل ن 13115 1316 ةللل 7/35 طحت اق 10

 ؟طتعاط زك ممأغ 50 دنع قمتم 0؟ةصهلم. آلم م1 صماعلاإل, (طعتنع 15 معئاطعات معصم 0[ ]طن ثنقطأ
 ممع هذ طع ا2طوله آد 8ةننقعطاتطخو طوملع تسل هدازن هصع كاتعالأ طعصأتم 01 طع ذانتك. انا أك
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا

 3.1. 10انصامتمسك ةطل المو اص اطع ة8/اندانعدا 0010 :

 1ع "ةءمرعاتالع" ةكيحاتس طالداتعمل ةزلططم]0عإن دم ددص لدقضق لع 13 متت 15 عا

 10مم عوممزم عزت ةنن01ع0 إن 177 ءداعتتم 5ةمععاقلتدأك ظنئمرم ظاتتممع ةنتل ةمسعاتعا. 86عوتتكع 01 طع

 همرصم1عرلكنعد 01 اطع نقمكاولمص 08 (طعدع ةسقلزل دعك, 5ع هع مقتسلإلت ؟110ةتقع هطغع
 آماتص ظصعتتءدص ة5ءطم]]قهنمن البطع 15 هدآئمع طماط ذض ظصعاتمط ةصل 5مةصتكط, آانعع

 [0معج- 8 هلا (1990: مهتملال 227-284)

 مع ه1 اطعدع 8/بدئاتس ىازلتطط015 15 161260 ا0 هانان طمتتصعت“ 015ءان551011 1ص 56عام 2, اطقأ

 04 طع 501 ه5 2 مالداتعمل عمتضلعمر, هلل ا1238ع 20[ هدآإن تءاع20ع0 1ص اطع طانان0 معوق ع

 طبغ مهما هنناإل ام طع 5مدمتخا كانك كانعات هك 1طن ختقطأت "ع هنلاطنع ى101101"- ه0 م05
 زب 1101 عرتكر 1ةلطقر 51622عور ال1505- 15 اطغع 5011 20170عأكمل ه5 2 عقتلعم 01 2109/6 0ع

 آد اطلق عوتلعس اطقتع 15 ةلكو 11090128 8/061: "186 عمد" لع ه6 186 ىهانأ.... ءمرتلهلك 4
 واسلم 0ر1, للمااناراع االول عت“..." هه نما تكدتل زب 8ةلعاتاتمتت (1976:30) ةصل ؟0عووعم 6إن كوص
 لادم لع 18 صيد, ننطم ل15ع01ءانك طلق ةوانل"هل] تمنةواعأع سان ه عمت هلقكع 97 لععباتع 171 عماعم

 اهدا, © /1هننج كاطع ابارتع" "  ن لعا) عطا عمت لعد" (5دس لوقت لع 18 (نتن2, 1964: 676-78)

 ”لطع زمكاسعنمع 01 طع ثيهط متصل اص الطلح الططلصقعمدع 1كالذا1 عمل م0عأا ءعماقتمك اطع

 همرسما]عرلاتقك, مهئ200:5 ةصل ةالعس هممت هل ءانممك 01 طلح 10عدم. 'آطغ "ة01عول 20لعططلاو" 05
 كوصص لانقمضص 06 12 نتنت, طلق "لغات توان5" ممعاتإل 30 10م5 اه 8218 80ان1710, 03118 آب
 ركتسطواتل هد ؟7تناوتصع !1ووب5د ملت طلح "و؟ةعاقأتال ع" 8/ندا]تلط 50101065. ذك ةاهاعمل ا
 5ءاتسصتسعا (1975:13) همل تغتال متع طا آممت8-2 هلا (226-221-1990), طع ناكل عاتتاع 0[

 اطع ىتنمطتع اةمعاندعع-طاستلاغ نمممد نتآتاعتفل 16205-005 15مل (م طع 0ع0لع1ممأضم8 05
 صمام عا وطاع دورنل مضسمم... ل طتعطخ طع انلععمعل ام الع داتنعألا6 08 ةص 2:26عدوانع (18أ
 عامزول5 هان 02 0 ةأصماع عمعملسعفتع موا( علتت اصغم هماطمأ1ءلاعل ططاض]ا 258160 داهتك, ه1 نان 0[ 3

 11ه عتن امماتل اصاأم طاع ماع 12 ععانهتلع .. ز0ا/ اص 11ص عاناذأاتع م17

 مسمع" تعامل ةزلرمطما ذص كوم لنوم 15 طق اةلواعت" هق الع اضاقاتما" [مايضافتم 01 طع 501+

 0 ةالمطم] تناطودع هرت عام طقف ة6ةنح تءاقرتقأ"تأزإن ل15ءدد5عل طزن ؟تقعوعطقتتت هذ ذوق ]0815 24

 جبال اناععازن ةسواتس هواك هم ثعا1. 0منع هممت ال6 101109 آم معج- وتلا (1990:261-266).

 [خةتسمات آمانأا, ن معلزعأمل 5موضتقات هتاطمت دبتاط 2 101 01 ختم زاط ملعأاك, 5معقلعت 0[
 "نجواملا مع ملام" ع[لمعاتسع اطغ همماعتم] هانم هلل اطغ ةهانأ هاتط 000. 0: آطص خطاب
 طع ءماسصامتم زد هدطتمعع (ةدمط) هطتعات اطغ اطتتاإ' صالداتع اطتصلعم طق لذ ةةعلمق ةصلر, هدعع طق
 لا5نومان مرتك طلق سمتكاملعع, طع لل5عمرلعرمك 600 ةهصل طلق هين دعال. طف كيك ةالاصطو1 01 طع

 رمالذاتعما ؟0انصاقتم ذك نلمدع ام همع 01 اطع امم موعقنطق 018 كونت لانهلت لع 12 (نالان (" 0/6 1671 ©
 رم ]م رق متاع رمد زر مير“ ع") هه هعماقتمعل طزن 8دلعطاتمتس " "طع رمالواتع تدافع" الغ 021لعص 01

 طع 5متساأ ةهحل ةصلك و ماهصامتم, ؟/واع" ؟بطتعا عابذاتعو آماتاط .... اطغ [هنضافتسم 15 ع 10

 ه6 ظكممو1علعع .... دبطتعا 15 الطسستصماعل مان طع 5متعأ ... 1( 15 همماعسمسم]2ال9ع 'آظتناط 01
 تكمممتماإل, اطعم ا ممساعلعع هل !1طنستصقلتمال... امماللا ءلعع هلل الطغ 0معدعد5د 05 2ل1 آ0عالاصمع

 ©نهللانةق.... الطف طوسصامتسم 01 ا؟دمتتن1 تلمع نممعمتت انعم ؟كتلم هآ' ا! عطا, تما 02112 ع5ق, 0طعطالقمل

 ءوعط 01 ىطتعات ةطتصقق اطغ آءاعطا ن1 ظقوفقعف [اكنأل".
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 1211511 12131801510115 017 7 خ11 111 1111 خاف طاش

 ف]اطمانعط طغت زد مم ع1 0عمعع 06 صون ]طرقتجت ص ةمدطع 0 طع [0هدد5 ةهل ماقععد 01 طع
 ماطقتم طوق, اطغتم ةعع رمقمإل همم01 نمت اتعك 101 2 ممععادع ماطئام50مطتعدل زاتمعتهتجت ذم طع ة/ةلكك
 01 طه مق18265. ثع حج 122( 01 13م( طعام ةعع 5ءالعتهل "6ومزعد" ذم اطع خلطقسطانؤي دقتسلإل طع
 ةممعممامصك هد طع هوللك ةمل كدصافتمو هلعتمو 1مرةصتع 000186085, 206205 ةقل
 ةمكوصم همم ىطتعا مععل تسطع رمععونعط هه اطموع ة1:عولإن ىامتتعل سبزخط طع ممعومق طز آطص

23111 

 1ع عمملعم / انطءوصب ذم اطغ خلطقسطتو زذ ءمرصم]عيمعما منت هبئاط اطع انطنقمب هك ه
 1ةطؤتماط (0150 ءكمودع 6م اطع 802ععو' هطوعدوأومق). 16 5111 معتطقم5 3051/61 اطغ 2205أ
 ىعانتص_ كتم ع ةمل صا عادتمع ةصلنمعك 6إن 0هطومع (1978:199): طمانعطأ اطع فلطقملط18, 35 ةض
 ةععطتامععءطتتنم] ةمل ؟ءوعاقل طمهتصمعما, 2عع0عل- هلا ىات11 هععلك-قم ءاقط هلع ةه0 همصم]ءزء
 ماقممتسور ذاك دمدع اصممتنأممأ ءطقضمعاع“ مصل دمول ءمرصع ظمرس ا5_عععتعانطلع اعالعاا ... " 4
 ىععم مرتو |]ممعآب ازد اطمأ تنعم لم 101 هزلععإ زتلع»[وتخكر هرجع 4110 0ع" ءل ى20ع65 86
 رستاطاار» ءمتنتنسء هب كمعأ عرتك هرك نأأ ىوتك ]عمل هردع ضعت رمت 8ع ءريكعتلطأع اراه 0 051
 راظرتاناع تنوعت مك لهعمأ مز١ ه ىاراعأع |عورتم مدماأرخ عوعمامع نجم ممولة عر هت* ى0أ]0 2110 7010
 هتنع 0ءاتط عت متمعاوجب عمرتزتبكء ال 016 ]ئ نت عا» اعلام دن رصعمأ جولنتل 0116 طك 16 0 1: زط]ع هدتعكأ
 هز“ ]1ك 1م >ءداتوع 1 1715 عع هال عرتعدو أك 1 عا ه ت”عللأما 0إ“ أ[ ابكأ 0115 هننم كل1ط 1 وال 11 كر

 هلتجرمدأ 45 111 4 11ه هل 761/077710110''

 8م( 6م ل15ءلمدع اطع خاطقسط#و هك 2 "7جنا#هرج0617ع دمالع #0 ؟![يكأمجك", ةق اطغ
 اطعقتتعول معمل مص ةمعع اطف عذصفل 6ؤن 02 ةطقنن 15 2 قتل اهقاع: اك 2605 27200عاتت 10115
 دسم ةلصم ؟ععاطصتوانعو, 35 اط05ع ل202 طز ا/ول لعأ 0طحقت', ق مقل 1101 0102202, 8/اخط 0015 اه

 اطع دتجتوأل عدل ممعاق ه2 5موتمم اااط طهأط طتتماتمم 320 8/تماتلم 110

 3. 5 ءومعطتسع هدد اطع 5ءعمعاتجع طعوعأا هآ اطع خاطقمستطاة :

 ذك معلب 7بةجن5د ام 1]1طدستممأاع اطع ةعوت مانام ]اعالعل 01 اطع خاطمساطالا 176 216 7100051118
 ةضل همآزت ةاتاط12 3512108 12 اطنخ مهمعان, الو ممكاعأ ماععع5 01 اطغ 5مهصتعط 2051101512: 0116 15
 هدد اطع 51/1 هعاتاتتال ةقل طع هاطعت“ طعاوصع5 غ0 200لعرتم (2!11عور طادنأ طواأط 0 طغت 6

 51[1قوست1ع 005 310 ه1موع نمدصقعأت مدد ةماتط اطغ زداعتاما" اهصلدعفمع 01 ةمزطع 5مهطتقا 01165,
 ىانعط 35 01ةضهلقي طبالط كتنعاول ءمدآا1 ناك ةصل تقعمانل املك طعاط/ععض (نطواتقنت ةل لل

 5001عاتعد. ظحماط مهقاعأ م1 معو ل186 ممعانعمأ ط/ولعو: (طغ تقأ 15 هضم 06 اطغع دنصقتلا 01
 مزون ءادسم 01 همز 177 ءوداعتتم [دص معاند عع, اططغ © هصانعم ةدمأ الفا هل 0أط قات م05 طال ذة

 لع 1 (نتبدر, ت/طموع اصعد هأل ادم عانمقع ه1مدع ام اطمذق ه1 1ص خنضضطأ ةضصل 0ردقت“ طعن هل ول
 0معرب معلب 1مكاعطأق 01 ىهرنتطممطمامعزن 1م اطغ فلطمسطتةب اطع ةععمضل 15 هصق 0 اطغ ؟ا7/
 ]صمام مععد 01 مزلوات عام اطغمانعأ 31010 1؟1كان21 هما طتولعتتت الط اهعاصأو ال65, ثم
 ععمسقلتمم (تزذم2لقن5 177عتسلا“م1) طال لودع الد] لعل 0سم (1982-1904), "016 هر“ ع
 ع7 661 7077127 01لن7+ اانم7 أنك هز رسوت»أ م علت ماتم عمم لارتع 10 رصرستتع» طوصنمت أ ج1" 0رعدك07- 05
 ]المع عأر ماي لعل ع عام ترك اطعم قلع ةمرزع 1و [عورضو )9, "1ع جو هنتاطعتك, اطمانؤط
 5عمعالاغ0 63: مانع هعدات ع5, طقالع ا0211]/ 01013011 ع10101505 05 اع 205100 5

 01 واع, 100 ةتنتك ة20 01 ؟التط ط5

 6 2 م0 ري (1976: 64) ةمل رسمتع ةعاعم عت ءازب الع لمع ؟ه]يودعم دعا هل 0هدعقأو كوعمم لع 8سسيقعم ةحل !الكدعتف ]هدم الوآ] لا
 رقع (1992).
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 طه طع ظمرتفم 10ءونع5 اطع ظويضولتوع امخنم 2 0عانعتوانذ عقتلعم هتمو5عل طال ج3 كمت, اطهأ

 رممعقمم اطع 5ةعول1 5ع 15 اصكالع طع عدتتلعات, 01 2016 م:ععلدعلال 1غ 15 اطع عدتلعم ةامعاكر 20[ 8
 ص هاطعتت كناطبتعم 9طعتع اطع وضم لل5ع 15 هنأ 7/طعتعوم جعوم 8لعمب" هرتو و منعت“ النعل 0الل 0ك

 1[ 0عرب 1م دانهتع“ اع عمت علل" , ةععما لتصع 10 اطع (0عوعمتك

 '1طع ءازتاتم 010 ع 012 اطغ 8/010 مو2015عر, ظنمدت طع (01ةعاع م318061503, 3 عققلعم, عمنا عل
 كمتس اطع 2ءروزقت هلل ةكهعوافت م211103عج3, 2005 هع لص موت ة0غ 0110 علوم غم طع اطاتق

 1ءعواتععد 01 طع عدتلعدم ةصل ءمانتتك 1م اطغ تلطمسطتنف ةصل ةلعص ام اطع ةةءانلعل ةنمم5مطعع
 01 طع 201 10هطصهل طماندع لص 0122208, 16 ءونتتعالم 2 الاكع 1[ععامصملا همانطأتتت طماتقع 20غ 01
 10ه لقتل انكتمسو طانغ 201: ءمماعمسم]ةغلمع اطع دنقلا ع2د2لعصق لئ5م05عل ذص طانتلا اعمتوععد ةناط

 102 ةتقحك 6010م0 إن 1107تان ممأاك ةمل تالم1ةدون5 220 م10 معاقل كتمت اطع ةدءاعاتطقل و

 6و صانع داع 72115 ةصل اطع 50116 52005 01 طوصقإل-وانعاكل م5 ةصل رطتناا1ع 81019و..(©ءدطقمك اق
 اطع هم11ةءاتطع متصل 012 ءاتعرجت معاكم 01 01022093 اطغاع 1735, ةقل 15 5/)201308, اطع

 ةسطلا1 مز1 10 هلعوأع 115 00 مالطقتت 10, 3 م01020156 10206 إل 2/2[. 7/11 10015, 5

 دل عدتلعمم 10ه طتسمقاك هل طلق م1170عإ/, 2 مامعع 101 5م1 11121 0016612 م121001).

 م هاوموزع اذه اطع خلطقتممط 18 51013, آاراناذ 5ععم لع آرانععدت (1920:441) 2206 2 كعقتن

 لتكاةمعاتنمس ةمممع ءقتتعا, 0020120 ةضل ععمممل ءقتتمعمل, 2 17010 05 طع ثعوط-0 مص هلع
 ل191معاب ردمعدتو5 الاصعزلمل, هناك نعل اهصل, نص هنعطقتل هتنط ن0تةعع5 02 عمملعم 06 ةسمقلا

 دانى[ 2ععو لم عراة عمور داغط 210عكذ ةصل العلو هلل طع اةصل5عدمع, ةك ةعدتصقأ اطعغ 0ععءطقتلكر

 عوتلعمو 01 رمق 015 101 م10ل0ءاماع اندعذز 500128 15 اطغ هةصعات 015م0560 153 5
 نباطعتعوم ععدمم 15 ذم ععممتلل اطع هدئءانقتل هنن عدمت 01 ]هين ععر" ةءاعطكتمات 30 ةانتقعع 4

 نباتط 1عود مرصما اع ممم عقمألا الطقس ]16 قلت

 م]1 طعدع مععاتا1 2165 ه1 طوخأط اطق ةلطقسطت 2 م918عق3 ةنتل 8ع210عضق 320 65 85

 (هدن ددحهاا ىاطقسطت»وم لتكاتبدعل 6'مرس طع امم ه2 طع طئلل ام اطع 10دنعت ة1همعق ةصل ام اطع
 ةالطووتدتم , ةعامع الع ة]لطمتصطتتق) هود ام عصمطقكأ 5ع 2 نطق ة عاقل 20غ 50 6011001 ط2 اع

 م3:301513عه1 عمجلعم (”هل0160صك : الطهأ 01 و ملا 16ععل مادعع 20 توللءتمع ةصل 2011071م5
 مطئامدهمانتعم] 1اتمعيفتسل ذم ةعوتمات هلل اطق اضنال. آه اطلكق طورت, اطغ فلطقتساطتةب 85 ةه
 “0020لعرمزل”', لأ5ءوتن عك هم معرب ةماضكانمل لتسعممأوم ام لاك ءمصكمتا ةصل مهاعط م 100
 ءةموطت ات انعد. كءعوضاطتمو 2 نمهحاط ذم هق نم عمرا عداتممقل ةكمفعأ 01 دم للدعر ؟01ةدععم طال

 280 ععم ذم ه الكامم 01 طع طوضولتدع هك و آئطرقبوب 00. طرمرم طعام, طق توهععمات م2 05 ”ةن 15
 دك 2 عقتلمم / انطرنومإ 09تعوسعك صقنتإل ه1 اطق امانمالعرت هكمفعاك 01 طهتط اطغ خلطقسطتة ةصل
 اطع 0ةمملتسع هةيضمعمعو: مموماع اطتصلتمع ةصم انحامع اصكألع ه2 عمضلعسم / !!طدقنال ةقع 20[ 0
 زؤهاونعل ئمس لع معوأ هآ اطق معمماع طا اطعزل مسنات عهلع هبتاط هاطعت5 اطغمانقأا طع
 طمماعذ, طق 010 ةصل اطغ مموج هدغق. (1اطتق ءوانأل طع د متعصممتاتم 01 2 معان اتعضل ذه 01و
 مامصصتمسع - طمس غم لعوتوم 'مودضلتوم ذذامملم“' ةممصعل إل ءمادماس طماتكعك هت ا/لأل1ه5 بلاط

 عوتضلعم / اة طن ةيتعمر زم تنطتعات !ع2100/160عع نقل 66010 عاعقل 211/01611655 6 [0ععاطع).

 (0) مسمع ةعنلم (1981: 41-40) سواعع ااذع مممرت نأ طوريفاترك زن لمءوع ابيك 8هروعع ؟هع اطغ 8ويهلتوع ةق م انطتةنزل, هك سعال ة
 ءومعاذم ةمل هالطعع ءءاقاعل قلعوعوععك, خلكم اع خيام طعن, لععتومعل زن ةقويهعمكدم لس الذع 2/11 هعمانلكإل ةك 0 قلع ؟هع
 دعلتاةانمم هم وزاعسعع (زطنل: 36), ءاعب ظوزلم همممزلعرم (طذع تبهولع احزن ادع ©ىهصق للصلع مهما طوعمللكع ءامدع (مررقجال عقعلعوف همعمك ام

 ولعل, طماط ه "عونلعهءاتمماع" ةمل د احمواع- ععل عل"
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 2417511 ذتم 2134121510115 01 الب م[ 117 11158 ذآ 11خخ ا 814

 طعممرمع جم هءعوج ه2 ككتلتتعل انأع هعمل طسسقم 06 ع1 مماطعما. عمم طقه 03, 173165 له
 اموسوتمع تبوووبطعتنع ذم اطع ملتطقسطوو, هممغ هدلزن ام طع م3126ع5 02 طع آلةقتتلك طات[ غ0 هلل

 طع هاطعر اما عماع ؟ةععاقهل هز ةقعطلا ععاتنا 21 5١

 زرع هطااماتك 209ةمام معك 01 طمتباسع تنصتتل و 726مل 011 201160100م5 1251680 01 35
 (صهتملو ىنمواتعل ىتنط متم ت/هنعن5ك هك ذه طع ةلزتطو5د ةانتلغ طإن طع (كضكاتممو معقم 6
 م1022258 زق اطع 50971 عمت(! جا1ووبو 252 2 50همطتقاعماعل ]هزتمانأ 01 ةقعطلاعءاتتتقل هل
 هم علمععمممع لعرزمعو ونانتتع امعممكمما 20: طع ملت لمحل اندتمع ه1 اطع ذهمطقطللقماك 01 اطع
 ملطقتم زق 35 ]1 وق 201 طفت 55هتقل 111 ممل هماتقتات11162012. 10 1253206, 0235 6
 ممغ همآزن طينعتعمتعمل ؟ههرمك طاتاب هك ص هاطع» 84ءلئاعمممعقم ءانلطتتعق, 2 111168عل
 ومرهماتسلنمع 205 50نةلتعتسع ةطل ةابعم 10“ تباامعووتتلك, 1م 2 06ع3ء2عاع ة/ةهن, طع لعضاك ةقل

 1201ءرص عاام 21 6 م65.

 8قورع زناعمدم تعم طع مرمستتم أ ءداتسع 2270 500أ1ق]ل 5001981085 01 1011183125, 5
 ةنتل عدملعمو, 201 10 3معولع ه2 طع هءنعم هدتمانك ةصل مز وأعتلمانك هتك 01 طع 5م0انأك اه اع
 © ودتع هغ طع آئممك., 8هو1لم5ك طع مةمعانعمل ةصل توما عممدق] كم1 مص قت ممك 201 طع لقتلإل
 مستمت هغ طع معمماع لحبءاتتطمع ذه اطع 4الطقصسطتؤي طع ةءوعأ 20عدضصتلتع 01 ةاتعأط 2 2167
 مسماعاب 15 مما (مأةللزن كعوتنم خم مملصتعل هاتأ طزن 0قطقت (1978:120) مققإل اععاك مط
 5موتم هس 810ه0هعم طقم 1همع مطقتصافتسعل طع مع2ل01)/ 06 م212081 م25/1110825 12019/1 5
 "طماتكع 02 7215" (نم 211 هعماتنت 8/1 ةلععوأل), هزغ طاتقع عمل عمك طبااط ءع1اهط01ةغ6ع قولد
 ةمل طةانتعلعتعم ذم اطع ستلدأ هآ ؟ءععاماتمل, هق زم طع اصمعتتقل 3غ هءصاتتتإل م318606 01

 83/1علتصقمل 21-2318, 26012 2

 "طع مموأغ كمرصاتمل طعققتمع 01 ىانعط 301 25500121108 01 7/9161 220 158 8
 عدتلعمو توم اطع مه0015ع, ممأغ همآزن ج طمازت مون'ة015ء, ةك لص اطغ 010 "ةتنلقط (عقمضل عدل 101
 ىعماطع طاتتتمأا عماتسلك اص اطع خلطقسط7ةب اتا 2150, ]5 018867 060251015, "' © 72076 561150ااك

 مه همكم هرك ماوجكتعمأ رسعاأ-طعانو ربطمدع ممكودأطاع نكاأ عما ه5كك0عله11015 ى]4]101 7101
 0ابعر وزر ملمدام 0ععوجأمننلأ هر: عقمواأ مررت من1 مرتك" ((01ةهطهنتخ _زطتلم). 2عتطقمد, طع طالواتعقل

 3550ءاواتم» همدطعد عمق اطع ةماعنءطقمعع 04 ]12 همل لعماط ذم طع عهملعم 1اكعاك الع
 "ءدعمنتماموأءمأ ءماع هز“ طع عمت لع", هك د عععحاعل إن اداعالع (1968: 240-239) عمالعو
 مدح طع هزل 1710115, معقصتل ع طوغط عمت"لعم هما طوض لأ 5م, ؟مطتاع ةلهط ط0 عصالال
 رمعومق ع27لعم ةصسل 520501 عانس 12012 ه1 8ع 2 1ععام700هلاج/ طمعا عمد عدتتاط ةطل عقلا, 8
 رععاممعتاج/ تةممامضمتسع طق تقهفتنلل تقللاإب 04 طع عونلعم 1طغم 115 5161120181

 همان0 عمون 01 طع 233015.

 "ل1015 اماكأ1مد 01 ةلعا" 15 م21001513ع2] عدتلعمك 15 3150 همطمتصمم اض ءاللعما نط
 ممعام دماتعط انك1تعمععل إن [كاقستع ؟همأك ىانعأب ق5 ]ط«قصاع#. '[طغ مم5أ818ا 01 اطغ 3620156 5
 طمع هن 1عدد ذص هلل عمتكلعمم 01 طع 70110 طابا طع آناةسملع ءالتلل 51002 15 نانلأع ةم]11نأأ هم

 (1) 0م ةاسماتم ةازتطعع, دمع هقيامك ا/ئ1كمع مصل ةماممتم 0ءادنعاقب "خلزتطعع ماناتاتعمك لع اذ ءومقلم منكن طقمف" 200 ©همعععمد هك
 ا سنكلب فعءارعم] هوان, 84ةلعتلر 1ههلنقعإلا 7

 (2) طدمنعو ظوصمليكعت "ثمل لدم ةطحلا مدقلعع لعاماع هآ الجع عانعع هل مرن رماعمكنمعك. [مع تنل (طعع زم الدف ةهانمامتس هك آئكع: زه اطيب انوطغ ىطقلا
 08656 11" م14 ةادع كالمسعل نع د مزلعع كلمت هلل ولعت هك العب ءكاعمع هع ءلدامأ, مهمعععلتمم هديا هك اطع ليعممع هآ ول ممل اع
 0 الوماع ؟لكأمو هك الدلع مالعع هع انولذا هع لعشالعلل مرد ظوداس 9-36:8 جمل 8م ءادتتمم 22: 1. 5ءع اانا(همد 1ك1هصقاعإل, 0:
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 1. 5 نددت مامون 3201 1260011 انل :

 "طلق مدمعت 15 2 8151 هلاعممأ 10 127تقان عوام اطغ "5ععرنعاتالع 1علعا" 02 اطغ فلطقستط#8 5

 دان عععوام0 زن 01ةطونع لص طلك 73عا11 زطتمالات 5ه0هلع هج الطلق ططمصاتتسعالا. 5اهتاتمع نمط طع
 دسعأتم 21 ان565 02 تونغ ص اطع كنه0لعأ ةتتل اص اطع قان1101011011185 021333611635, 17/6

 طع اتهلنقمصمل همصصمامألمصك 02 عمل عصق هك م21001513عدل م1هعع5 ةصل, دانطوءوانعمالإلا

 ممم05ع 3 دعب ءمدمععمأا 06 2 عقملعم / ][1طرقجت. 5هعمصل]ال, 8/6 ءممك10عم اطغتع ةنع ةلكعقلال

 5عابمرنمل "طمماعد" ذمكقأذلع اطغ قةلطقسطتلم مقتملإل طع 131200105 125112110115 001ءاتم ع 17/2115 ةصم
 هاطعبب ماقععو. 8ةقعلم وأسمع هك طعون ةتعر 0م طع امكمتتم2انكع هل 1عمد0عئومطتع مملصأك 01

 اعجب, ره اطتصلع اطعإل هتف امكانل عزعدأا ام للعم صام طع اصلن وخ0 ةهممدعط 26ع0ع0
 عبعملتمو طع زماعتما» هلعمتعواتمدم 01 اطق ةلطقسطتق. 0: اطلق 2مم103عط 7/6 5ان88عءوأ 0

 ةنتقاودع دصل غ0 ةممآإت م طع ىةلطمس و 00أمر, اال/0 ل 351م1 6ععق 01 طع 5موصتما 2251 اقلب
 طماط ستخط 1ناهستع از طلعو عمو: هع, اطع ىانطللال1غ م06أ1إ8) 01 دو لاتقل لع 18 (نضنع ان اطع 2/1
 هعمل 5مدتصب طع هاطعتن اطغ ةيلل10191521 016 إل حن كمصاعتل م0121 ةتالكأ ةصل اععطصتعتقتم
 منسم 01ةصهلم, 105م الدول لع] 0طن 1ةتمللال 78نع ما0ممدع غم 20110 ناطق عدعدتعأا هد التك
 اتسع هم طع العزل «ممغ زم اطع ةلطقساتمب اص الطع 50نأاطعمقمأ ممن 01 اطلع كاقملعأر اطغ 1 ةنعت

 ”1نزب عا 3163, 1019 هلططموغأ ةطوصلمت60 هصل ةيممأإل, 5!آ101010 58 نهصقأ م1060 اقام 320

 مك همتط مانا 012 اعلم 7/1تل8عغ ةصل ط6تلأ(هأاأ وح 011 خل خصل ولادك 121119 8عج 12 002851 غ0 10830/
 هاطع ماوععد ه2 طع ةلطقسطتوب اهلهجب 1100060 طبالط الاقأم15, اطلك 21عو ةالمان10 0ع 2 ةءانل مل
 هع, معالطقمو ةلك تودوزل 08 2 عمنلعم / !1طقنتل, 2 م012015ع همعات 0 05غ ؟نطم طلوقأ 0
 معرفات ماع زصام طع امون دمعوستسعد 01 طع قلل متمطتتل صمغ هصآزن اص طع ملقا طاتغقل 0101 5

 2. 1 وغعم كاز عدت فقمسصك اص اط”ع ةلطقستانف (0120عأ :

 آم طمأ ءكتسصمأعو, 9ولما 15 صمأ همازت ه ةزيصتطم] 01 ائ16 هصل عمزباط طانغ طع هلال
 ممودوا طالت مد و عدل اصمت مالعسمس عدا ه2 الطف ودقلتاو ه1 انكم, اص طماط مهتعتتمل ةنل 5مامطنقل
 دعممعو. 1طتمانعط اطغ 0ةصملد ؟توعنمص 15 اطعم اظموطغمأ ؟:ةوتمص أت 211 ةملقلسعأو لانع ام اه
 مامدلستاب 1م كزعنو 781عهلمب لع طنتا لعق ه] 02ل'هغ هل وستتم, "اطغ 1عل 1011" ( مالا قط 18)و
 نوماعل 1م طع دربتع 062 ءمماتتاتمان5 ةانممآإن ه؟ اهدا ةصل كعمس 7/ولعا ذم ةمااع 01 اطع 8

 ه1 طع كاهلعا هد اطع طتنعط طئلل هبطتعات رمم0ع زا( ممأ ةدقإل ام هطامتس ىانعاط 32 ماععامانك 10010.

 مغ طع عمل 0 طع 31 هقمطتتتال اطعم ؟وك هعمل تا لعمعع 02 2 101 عدو-م01ةعع ذه اطع
 ىتلطقسطتو طبع دما ءكعمتازب هذ ادع ا ونعت» !هر منن 10عدا6ل ذص الطع 50(! عوماعم مقق 0, اطع طقللل
 ظنا قمم الق بعرزت طععلممتسؤور لغ 9وق اصصمعا واتا ام طانألل ه مص م]عرع ةزلواعتام 01 قاع,
 2موعزك هذك هل ةوانعلمءأك 10 طمس عع طق هرتعتضمل 7/1106حعدد ه2 اطع طئلا اص ودع 01 [8ع 205أ
 ءاقتصمعل مامععو ذم اطغ 5110016 كعك. ا/ نع ةحمنال ءمرصع 8و التع عكار ظنمنم طق 516158
 نمووتمع عانالتمد همل ةعتمعوك ةصل ؟1هزنتمع اصام 1آمايصامتلك, 8ق2لعصك, م0015 ةطص0 طقاطق. له
 دطمدكب 7ولنعتت زد 0مصكامضمصعل زمام طعس انام طمعا ةماضاسمل ةتل مماعتمل 0ع ءاممصعلاب

 عمو اطعم هد, اطغ 4ةلطقسطلو 15 هورتصةعاقل جتالط 7هاعتج أ طقك ةامعا عنل ؟نونتط 220
 ه1 ةنعم. ىا1 طع اع وصل ةماعملم“ هز الطع ةلطقتصطو نهر قك [نودنح اة هاما 1غ 15 ه "سطل 0ع1م 01
 نبولعر" وك جبع جيلا دمع ادنعتج طق هلمانلك نصل ةدمعو هل الع هفت عططمستمع 516712 8
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 115112 هلم 215111510105 01 الب نك 815 10/171335 خال خن 181

 211251101 10111811510115 017 117 خ11

 111 11158 ذا ذل اة

5 28 

 06022210 5ةعدج لع 8سم

 3/1383 1ه5ع 701 له 0ص قم

265150 

 مل اعرامتلالع هانالتسع 01 اطلق مهمغتن 1طعآن لغو, ذص ةتقأ م1866, 3 كالللا35]ل 01 تالت عال

 كصمقتس عك هد 7216“ داعمتقءدنممك ذم طع ةملطمسط»وي مستمع مرح 1ةملتمع 5موصتكط

 5ءاطم]]ةنك ةصل هاطعت5 معوعمفعطتم8ع ذص ظمعاتماط ةانعط هك 8ةنععطاتطت, آ01ءاكع ةقل 6 1ةطقت

 1همم0عئقمطتع عمل مالاطمموعانع 5010165 ه2 (طغ عوتضلعمك, مموأ15 جنتل 1مانهاقتصق 01 طع

 11311518, 81976 2/23 10 563/101 طالم0اطعدن5 01 اطغ ؟7ةتامانك 0165 01 7ةاع ذه اطغ 25
 هل هاطعت» طتاللتسع5 04 طع كتملعأ.

 م 3ععمت0 مهتتأ 04 طع مهمعت' 7/111 ما0م05ع 2 معاتن طاطمواطعمأم 0 111انستملاع طع 1ع

 1عانماك ه1 طع ةلطمعسس ط3 ةسل اطع طمالداتعمل 2550126005 01 172162 ةزلذاعططتق ةلل 2من هاهتطق»

 '[طعفوع 7/111 طع ءعم1مدعل طغمات عاطامانا 2/0 مقكأعت م1 غعع5 01 طع 5موصتما ططزتذاتعاسس, همطع 01
 اطع >1 هعمطتتتل 320 هدع 0 مملعتم اتطتعمر طانأ طماط ه2 طعس جبانط 151 ةتتتع "005 .

 م قصمل مدتك 06 اطع مدمعت ظأ]1 ءمدععم الع ذم ةودلع 5مععأكاع 50886قام25 0

 عدا املتعتس ع واع هاعمتظءداتممك ةطل معدصتسعو ذم طع قلطمسطتتف 201/2035. 1طتك همانآل

 طع مقلع ةص اطع 1[ ونعر 10ه عع ةصل 115 ةاتا1مانطلتم ع ةنعم ص طع ءدماعتم مدتخ 0 طق طنلا. "!طنق

 ةقعور 121110ع5 طع 101:عار 15 2019 2110205١ ةطقصلم معن هضم ةرممأإبر 1 5101010 5 تقتل

 1ضأم ةمماطعت ماععامات5 ةقطتعامأا 02 !عم016لعع صل ممعلتاهانمم هد ذا ثلةلانك طع أ 2 ععر طالأ

 اك همماتممأ غم مقصزت هاطع# مامهععو 02 اطغ ةلطفسطوو, [0لقجن 1000ع0 تبتلط ااكتامتك, اطلق ةنعو

 دطمانال 0ع ةععات0عل همع, 2 م313015ع 105مل ام طقمإل, 2 عدتلعم 0معم ام 8 عال, ة5 5ةنل

 013:120815 ممعأ 53010 0ع 109م زط اطع 29/11 هعااتناال

 (*) 2 طه1عودموب ه8 17/010 8ءمدمسمإب زق ©هيامو آ[11 اننلا عنتاب, ل1

 (**) تانمعيتت كمي ه6 (طغ 0هانرج هز 8عوعقتات هدد طع 77/هراعم ه2 خيام 2 1ةءعطمتوابعك هم طغت ونطق ]موع اول لعأ 0صقك

 ظمقاتمط طقمموددعع © ]ئاعولاسع (0آل معز 00ر1 مع5 هر 50عاما عزل, 2طئ1مدممطإب دع ؟هاقن د عت
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئلدنألا اما اسم طا ن1 016 31 اق نان اخ ع عطاك هع ما ااناع تعاد تعدم 3 تعايد عد هاج قاما د

 ءارمحلا ىف هايملل ةيفخلا داعبألا

 اجاورب يد ثنياس ولاثنوج

 رمع لد لاب هيسوخ ايرام
 قفين فل ختم

 صخي اميق « ةيلع روثعلا مئامل اصخلم لوالا ماقملا يف + ثحبلا اذهل ةلماعلا طوطختلا لمتتت
 لثم ةيزيلجنالا ةغللا يف نيثحابلا نم مهريغو نابسالا ءاملعلا رايك لبق نم ءارمحلا يف ءاملا تالولدم
 . رابرغ غالوا و ىكيد « رهبيجزيب

 ددعل ريفاونلاو كربلاو قئادحلل يمحلملا رعشلاو تانوقي ألا فاصوأ تاسارد ءارمحلا يف دهمتو

 . ةعلقلاب ةطبترملا تايانبلاو نكامالا يف ءاملل ةفلتخملا راودألا لوح تايضرفلا نم

 ءارمحلا يف ةيرسلا تايوتسم حيضوتل ةديدج ةيضرف حرتقي فوسف ثحبلا اذه نم يناثلا ءزجلا امأ

 نيزاجنإ قيرط نع ةيرسلا تايوتسملا هذه يلجتسي فوسو « ريفاونلاو ةايملا ةمظنأ نيب يفخلا طبارتلاو

 امهالكو « رضاحلا انرصع نم يناثلاو رشع سداسلا نرقلا نم امهدحأ : ينابسإلا فوصتلا نم نيعئار

 . ةيمالسإ لوصأ نم

 يف ءاملا تالولدمو يناعم طيشنتل ةنيعم تاحرتقم ىلع زكريف ةساردلا هذه يف ريخألا ءزجلا امأ

 ةيحانلا يف هل ةرواجملا يضارألاو هايملا جرب يف كلذب مايقلا نكميو يلاحلا تقولا يف ءارمحلا

 ىلإ لوحت نأ بجيو ؛ ةيلاخو ةروجهم نوكت نأ داكت جربلا اهيف امب « ةقطنملا هذه « نأل ارظن ةيقرشلا

 يف ىرخألا قطانملا سكع ىلع ةقطنملا هذه نكلو . ثارتلا يف رظنلاو رابتعالاو ةفرعملل نيمث طيحم

 ةحوتفم ةقيدحو « نيريثكلا نع ةقلعم ةنج : ةيلاخ نوكت نأ بجي ةقطنم يهو راوزلاب صغت ءارمحلا

 . رشع عباسلا نرقلا يف ساخور ىد وتاس ةطانرغ رعاش لاق امك ليلق ددعل





 ءارمحلا يف هايملل ةيفخلا داعبألا
 رمع لد لاب هيسوخ ايرام_اجاورب يد ثنياس ولاثنوج

 111511 نفاع 10111811510115 01 171

 الا 1115 1---4

 ال
92 01 52622 0022310 

 11110 ]05م 7251 0ع (0طحقت



 12111111 ]1 ] ]1 ] ] ] ] ] ]1ز]ز] 111|1 117016 مك ]01 آكل لكان طاش

 - "81 8ةمانعأام, مما 1720 221 م0211". آه تاطمسط#ة, 5511 (1919).

 - "ةعومتعو عدس ةلتسه. 8ظوممو 3ة125ء5". آه خلطقتسماطاة, 1-433 (1916).

 - "12ءو0ع ]15 جست عت 0ع] آ2ةتت0 2 15 خلطقسط72". آه فك]طقتتط13, 2111-6
,(1920) 

 ؟ولاولمسع 5 5عععوسم, 1عم, 0ع 2ةنداق :

 "281 8حمسعام زن عا ظقمم عا طقم" آنه خلطقمستاا2, 11-200 (1906).

 ل1 هانم و 11 مر 118. ل

 1[1جطنءعم لع 125 ممعجوانأأمك 06 12 كسنلقل 0ع 0122202 إ/' 515
1 ,8120110 
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 تاءانطعلاو: تانسلقتلا نم نورس : :سيلانألا“ ٠ مدل الوتد ا لا ل

 560 1)ع [ئات©66313و آئاتلق :

 - 100عان12612105 21230180 عانقض ل1505. 1120110. 1961

 - "135 مانع1ا135 06 12 هعاعم لع (©:ةصهغلو هد عأ دأعألم ."21١7 خذل-خصلةلا15, 7
.(1942) 

 ك0اماند 2:0: ا/لادعمر 1 ةنقانعأ :

 ءا ]1 : ]65 م35 32151105 ؟18105[765 06 12 01ة2202 15ء10-هرنقمو زل 335.
 01ةض203, 4

 مزرردمادعأاب 1[ هيلعاوعم ل2911 :

 1آ12ءووتمعامو عا عادم 0ع (01ةصه02 طدز٠و 12 كهطدتنم عامل 0ع 105. 356385,
 520202 0ع 105 2001و ىلهطءو5ر ز/ ةءواننلم 0ع] مرام 1معلتام 0ع 8[هطقسنتمعل

 ةءطص فلتز هنطتط. 5420130, 1860. 1هعوزستلع علتعاهو زم 1120110, 2

 501م1 23:01, طك ددتالعأ ءأ هل:

 ]05 1025 1[32عا05 ٠5008105 06 12 0152202 10201313-15610 إل 52
4 ,0100203 

 10:6 110 هتف, 1510160 :

 "8عوكهعأامر 0ع انا[ ععمعأم عد عا ط©طققم ةنئفطع لعوعرتن طل علتم عام عا 001هعأ1م لع
 135 512ل1ع5و 5161عع0دجم5 0ع 15 21023 06 105 11105 (13ة02202)". ثصاتقتلمه

 مكان عم1هعاعم لع خصل مل د عأور, 111 (1985),

 '10عود 8ولطوم, آ.عممم]00 :

 - "81 ةهلسصتممت' لع 15 1عاعوأزو لع دونت 105ع إل 135 عم25أ116610065 06 105 لت
 عا27201205'"'. خل- مفصلهلانؤ, 6 (1941)

 - 01002065 251م320121151011201125. 81/120110,

 - "نس020عو زءعتصمق 0ع 12 ظومدصم دحاتذات] 22203". 80هاعام 0ع 12 1عقل
 4مع00عصنم 0ع 12 1150119, (ن1غ]1آ (1957).

 - " ]45 كلت020ع5 طققمةقملتتاتكا0112811835 ال قاد ا11ةضاج2100'. ذل-ش ه0 لانك, 9
.(1944) 

 - "12 7مع20انأأ2 202/01 0ع 022202". خل- خصلة لانة, 10 (1945).

 - "13 معجولانأأم عمل 0ع 15 خاطقسطت72 زن عا طوصم 1021610". ذل-ذت 02115, خخ
.(1945) 

 ١ دل1 هله 1[ ةمعاوعم لع 2. :

 - "81 8ومنعإ]و' 0 ظومم 0ع] طسعمأع 0ع 0201". آه ذاطقسطتة, ال1 (1913).

 - "8وممق 312565". آم ذكاطقتستاط12, 1-355 (1912).
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 1 ا مال قا م 4و4 2 مل كبك قيال و مرت عا يو يواجه 1110110 528015 111 15طآخلل]10 0113 طاش

 1مل ءعداع ملءدداقمور التعانعأ :

 - 81 115:00ع1 ؟1ةزءلم عم 1ةضه03. 5ءواتت03 ءلتعتمم» هماععل0ل2 7
 جانتصعل ه3. 1/1201: 0

 - 1115532 0ع 0122208, ءماطم1 62016000 15 06 ةانك كان200 م10112135,
 مالسعتتم, ]2عق2, 01232202 ز' 11212383, 06506 05[56120 1617205 23 9

 ل135. '!هددم 11, 122202, 18544

 آم عدو ة1هاز سعر 1120160 :

 كويمامكع: 11150512 0ع نهد هلن020 لعأ] ةزوأ]و زل/. ال2176151020 0ع
,1979 

 1آعوت١ من0 نعمل 19 هيساوأع ج10 هداف (هدتتعتر اظكاتتتلا0 :

 11 دأع1م 51 ةم ماتم ع2 615002. 1120110 1

 131ةل ماعم (ن نعال, فسغمات10 :

 "انده ماهمما36020 لعل همم0ع لع '1عملتااد: 103:ة6طعضدج". ةضلدلاتعأ12 ءات
 د1م10 2171. ظواتل105 50016 13 1161353. 10203, 1

 08(71121, 1غ. :

 "1د3:36ءعممخ: ان22 21006113 2ةقحتت عدو اه 7ءعم لع 0:ةصسه02". خال-ذصللا5,
.1961 2/1 

 111108, لوكع 1421130 :

 "181 8دصانعام, ظدمم5 3126ع5 ةانطوزة(اعماعد عون 1هم202" 80ها1عام لع 12 1[عدل
 فعول عمتنم 0ع 15 1150110, آ 7111 (1916)

 طعتعأام 84و ععسدم آل طوعلم, 1عوصعاوعم :

 آخا زدملتس طققمةضمطتنتكاتأ 122122. 0132203, 5.

 طعتسقلم 5دصافعلور, ظفلظدعل هتل آممعت آ2ع (ئ0عم (نةماقمسعتت لمقع اتق (1162 :

 1115101518 06 (01ةصه02. 11. آه ءصمعم 7060169721. 518105 7111-7. 0
1267 

 10عو 1[مانستعسك 11[1علعع عاهل. :

 "مل نعالمو 0305 م13 أ همم0معامتعمام 0ع 12 1ةمه02 1طءم-هاطقنل ال
 0126". 1[ عكاواه عا هعماتنم لع طوضتل1055 01120(1115م5 0ع 01ةصقلم إن وان 18110,

 1, (5ءعانطلو ظممعوب 1987).

 رجملغت عم, ةصامستل8 :

 آ05 1155 لع خالطوتعأم. 132203, 4.
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 تاءاطعلاو تايلقتلا نم نورق : سلدنألا 111 1 ا لل مت ورجح ا ات وج او جم 2 ناو امال داق ل 2 نو درع تام قل

 1كمتسدم 11ه« عدمر ةظلدسسعا خردل 112762 طتنتتو للانقتل :

 "125 جلوتعتم 0ع 84همهعطتل 3 26012005 0عآ1 ةهنوأم مكك]آ". نده0عيتتص5د 0ع 2
 ظذط] 101 مععو 8ومدسم]2 0ع '1عنتقت, 23-24 (1981)

 1آ0:طعور آ[غ.ل. :

 "8رجلضضنلااع ءمعامععت70ع 23200 ك5ددهمئاهألمت" 1ظ 51[ 81, نطقت ىز
 11011541110, 2. 1. ءأا هان 1115017 01 1 ءععطصم]0 مزن. 051010, 6.

 ا ة1:1100 خخ 1متر ط1. :

 آ25 ةعانقك لعا خاطةتعأم زن 15 خلعه2353. 0132208, 02

 ( هاوار ذ. 8. :

 "مثلآ عاتصو5 005ءاة/ةعامدعو 501 ءآ ةعاند عا 185 7262001135 06 105 95
 ةضلهلات5165 لع 'ظان062". ةعاتو ال مهط]ةنتطت عمخم 10115111121211. 511220511122 ©

 8عمانوو, مهطلأ1 1987. 2601558 8

 52و آل 8ءلا1100,ثذ.:

 "10117285 8ظخذتظخذك, 1.عمم0100 ءأ جالل: [عواتتنمعم طققام116م 0عأ 11510
 ءر ظومدمم. 5420110. 168

 هس ل0 خاا1عطم 11. :

 - 125 ةعانمق لعا خ]طهنعزم زن 13 ث1ع22258. (0132202, 2

 - ]05 ط]وان عجهتنعو 0ع 5 32056. 012112082.

 - 1 ءامسصعم 501:6 لعقعطمو ةد 125 ةعاتقك 61 116 آ0033:0, 0011212 10131 06 5
 116ءتؤم ع طل علعمع لع ةانل5 ةعانوك . (©1ةقه0ل3. 93.

 ددموم ظعسلسعمر 1131131360 :

 "]7دع 01ةمهل0ح طاتذانآ] نقلل. 181 طوضصم 0ع ]5 ان112 0 0ع] ةعهتتادت". آه

 ظطاطقتممت 2, 12غ (1906).

 202116 11101-2:عدتمر ال ةطتانعأ :

 - "2ع 111طعيتت حج 0220203". 8هاعانص 0ع 12 آ[عدل ةعولعسمند لع 12 15013
 لنا 1 (1905).

2 0130202 .6122303 0101006 - 

 - 05[71001012611 101712125 آل /151801عم5 0ع (ت1ةص 202, 87

 - 51هلتمو ]اأو 010202,

 نان« طشلتللا و الم 70111.

 "زدزع !ذاةصتت وعطع 5600" 5مععسا نصر 6 (1955)

63 



 ]1121012 م5285 111 آ5ذ 1110 011 طاشلا 60

 طردت سمت" المدن عمم [ظ1ةدتانعأ :

 - "ةمممرلس معاضد 21 «020صت علام عا ؟ععملام ةلمابزدنتعمم, 8100135 6
 15 اةطق لع زانطأ1عذ' طمعا عمم 11 ذردمم - 810م ععو 5051 5161123

 آ2 1115م3, 12 1عتته ز' ه] 5هطاوستعملام 06 512118 1168208إ' )' ةان
 ةمامرمم, 01ةصه093, 8.

 - "ةهنماعو 0ع ةنواتعم1هعتد زن هناغسعم رصمأعت3] عقض2لأتمد. 181 طذصم لعا
 ثتاطوتعأم (ةأزئامو 12171-2111)" . نن20عتجمد لع ذراع, 21 (01؟ة2202,1990).

 - 8" زعمعو طفطتععو لع ©ستتمهمم 0ع 12 ؟ءوم (1548-1505)". (نن 2061205 6

 8وضن ل1055 11ع01ع7 21 عد, ,١711-771 (©1ةلته08, 1978-79).

 - "0همم10ءنوعامدعو ةمطبتع ءهآ] ةووللو هد 128 7مم 0ع 0
 عموم تسن عمام5ذ هحانكانطهل ع5 (51ع1م5 671-211)". (نطغممتعو 51072, 8

.(1990) 

 - "ع] نتطةصتختسمم رماتوات]نتنقض 2] ان2طوصتقمتم كاكااقمصم. 1[. مهلدلانعأو
 0 عماما". كتم مموزستت 1ماعامدع1مم2] 5051ع 12 ءات0ه0 1ة1ةطتقعوب

: 11 ,22128023 

 - "11601035 06 مع5دم, ءقةم2ع1020 ا/ ها55 اد 135 ثلوصانإ 215085 56قاتات 105 ا 85
 لع 8وطأ] عمو". 0020عرم مهو عمم ةكا عمو 0ع 12 ال017151020 0ع 0

.(1983) 11 

 - اتزكح0 12 ذاطقسأطا3. لا ثعانقي 0122208, 1990

 1ندمتسمس 8/10 عدمب ةكدصابعا آل 1ءعصقت0ع2 (0(ععدر ةلتغ01110 :

 "ريوط 21 83010 © طوعتتم 0ع] 116170, 5ءعاتات 118 0011116210 231866 0ع 1495".
 [مجا1وأه لع] (نعرطم 0ع ظونن0155 1150151205 0ع (1ةم202 ا/ وان آ[عاض0, 3

.(1990 ,0120200 ) 

 [ومتسما» 510 ععدمر اطلوصانعا مدل ةطعا] ونت 2عتتعتو لاتقل :

 "0 ةماوعتمال, ل]51ط انعام ال 1505 06أ 28انج ع 135 ءنات02065 ةطاتقانا ل2225: 11
 هدهم 0ع ثاصعتتو, 0انهل1 ز/ تدقق 202". هممت عوم اصاعتم2ع1م20] " اه
 1ن20ةعامم 0ع 7120130 ز/ ءآ ةعانذ عت عا ننطةصتمتلم 151 ةصتعم ال 220166112260"

13/120110, 1990. 

 1كروتسما" 810:عرمر 84ةطانعأ 2520 01145202 00222, لانه ل05 :

 "0132309 101021158 ]/ 71518003. ظواهلو 0ع 15 ءكانعواأتما» 31016010ع1عو ال
 طاطا معوق".

 - ">لنعالدك 3م2[01ع1076ع5 2 153 طظثتوانتعم]08ع12 8122201328. 5
 ءةرعممأت: 2005و هآ] 110 8ءز110". 1عااتوأم 0ع] (نعماتو 0ع 8501010:5 95

 0ع 0ةهصه02 ان وان اكعأمسم, 4 (1990)
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 كاءانطعلاو:تابلقتلا نم نور: نسلذنألا ٠ ال الاكل ل نعمل نسال وامام ع لاا عل كارما

218111011 

 مطعاا ونت 2ءدتعجر لااتقتت :

 "1جع] نطةصتقتتم دصاتكاناأنطقلل 21 ان2طةصتقتت© تنكتكئامصم. 1. خذملولاتعز5
 0عءءا1لعمامل". ذزسصمموتانات 1ماعتمةهعامضقهل 5هطتع 12 كبله0 1ذاوصتعقب

.1988 ,2,0128020 

 م1 جرععت 1ع (ن1ةدكنععمك (0هئ723205و لآ. :

 "10ع 12 01ةم202 ةماتعاندز 5هارئع 105 طوصمق ال عا ةزعام 17 وب 2071". 501 عانص
 0ع 13 (ندصحقتو 0ع 0 هرصمعر عن ع [صلاننأاتت م 06 0:ةصهكوب 5 (1969),

 م دعو 11 عاسعأ :

 ا لطرونكم 1نط10. 11ءامتمعا> ماتط1162200© 2 ءةءعمعمدوك 061 8رععسم
 مزن انتا قنطل علام, 01032208, 1908,

 18و ععطاسلاتت“, 1علعتا ءلع 2 :

 - "[طق ذلطمتساا2. خل نالعاع ه2 ةاننلنعم هد اطع 15149 عصاط نعمتك دم 71 40هقمط
 كمون. 8ظعااتل, 1968.

 - "طع لطمصتطاتو طولدعع 04 تع ياعلعماط 0عصغتتإلا". 10ادتتمقل 06 طع
 177 ةتطانانع ةحل 00ان12010 آمق(أ(نأع5. 19 (1956)ب

 18د“ مد ةوعانأ] ععور ة8كوصانعا :

 ىا1دعدت" طممانأذعم (نمد انعدن' لع 12 ا/لععو لع 0ةمم02 عم معآ ةزعام 271.
 آنم17151020 لع (0122202, 4

 18عاما 062 232عز8ر لآ ءواتك :

 ا ظوتتمل ال اج كلطحتمااه 212. 0125202, 7

 آن ةصاتلت (2عععلهب ل.:

 "ةومععامد ععمعز22م5 لع 125 ؟ءعمق لع 012ةهضهلم". 5ءوانتلو 1[ عانط102 6
 وان 0105 0608104205 هع1عط1203 عد 0ةتقلد, 5 عماتعسمطا ع, 1942. 2010

 1آث13

 1آك5مدلعور اةاةناعع لع ءآ هل:

 8دصمو 2180ع5 ءا1 ءامدتق ؟1]2عدعأ270. طلاعدصاعر, 6.

 1آك5مدامور اة 0ع. :

 - "181 ةعانذ غد ع 0ء2ععطم حاتكان] د01 . ثعانذ زل م01ةقللعلأ6م 1
 5111م0وأ ن1 0ع 8ظعصتووو, خطرتأ 1987. ظعصامدو 1988

 - "انو طم0عإو 0همعجونتاتم لع ناتطوصتكتلم اتتانقان] طقم" . دطقتو ثل- خ2001115, 2
 (طا1عوماع, 1985).
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 تاءانطعلاو تابلقتلا نيم نورق 6 نيكلدنألا »ودمت 1و دجلا اوك ا ار م

 دانم مانع. ىقاع» طع لانا طناتمم اص اطع (0عمعملتكع, خاطقسطتو ةصل 7و“ مع 8ءعرستعتممر ذغ 50
 ولعاتك طع جتئعو اطقأ 0ععادم160 02120262 21-]ةطانل, اطع لعباكأط هابط 0[ 02ةن2098 31620377
 جاعداعل زم اطع (0هادصعأا 0 ظاحاتتم ([آ/اط هعدطتتإل). 0اطعا' ءقضهألك لعوحا» نا اطلق 15

 ولع اطغ 1مبعرن مكان 0 اطغع ةلطدتعتس هصسل, قصهلاإل, زهزق اطع 11176 عمنا هان15106 أطع ل15
 01 طع ل

 7. 1ع 1[ عرت (0عصتل 15 ان5عل طماع اص اك م210ص اطقص ذم انطق قاتم ال. آ1ا58 0
 هر 9ع ل11 ك1 مم ذم طع 01لعم ل0عادسصعما لع طقم هن اطلق مما: 11 805 همدكتتسعل 101 طع
 1دكأ انمع اص 1219. ]العم طع هاطعت' 00ءاناط عاق 0 1/0161, اطلك "عجول 11 ءز110 ز/ةق 265060
 طرب طع طيتماأتمم 2لاطم11065 زاتذأ جلاعتن اطغ مموانتغقأ ذص 0106 ام ا!ععم تملكمو ه

 77611-م101760 1

 8. 1ع عنحعس اط”«القتن هس 84هضمعطلا منح 005106 ادع كان 01 0:ةصهلم 20 اطغتن ل110
 اطغالت ربولمزر5ك طعاسءعم اطغ ىدتممآإ/ ه1 دممحلا ننطقص 5ةالعمعما ةمل اطغ !تتعداتم» 01

 م1001 ١

 9, 1م طع هتان 0غ 0:ةمهلم اطع 7/ةلعاك 01 طع ل11 [عنعملا ءقصفلك كمملعانعع اه اطغ ةقعو 05

 اطع 01ءوأ 8ه5ونابع, ممال/ اطع 006021. 20عدنعت, اطتخ انتطوص 15 20[ 7611 00ءننصمعتاعل ةمل
 ربع ممع0 طع طعام وه( ىخرعطمعم]10عإزن ام نص0لغضئكأامسل طع 1ع 06 طنم طنتللتمع ام اطع هلال

 ماقصمتم ع 02 اطق 051113

 10. 16 واع“ دانمماإ/ ةالداعتم 01 اطغ كلزن ةصل طع العود هأ" 0دةم202 انتقد ام ندع ]1 طع
 ربولاعت ظمصح طع ءاعممعوأا كم معمم هل ةصتصفلد ام طع لزيت ةدأ 20: طع هلممك. ذأ طع ةةلطع
 نسف, اطع ميعوومعع هل مولع ذم اطع هبعجلمجب نع هلل اطع 84نكاتتت م0مان12 100 15 2 عكاعل
 ةوبعم 002ج دبتاط ه عقل ةممانما 01 طبت]لتم عد اطقأ ىانزالأ لعد ص اطع ان ةصل طع معا كاعدعع

 01 طع ةصعأعملا 7/وأعا' كتوامتمم أم 5تا/ءاه1 اة ت15 تان هان لن م
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 1152110 4528015 111 1511110 011: طآ ش1

 زست عدم هد '[دعكلدرب هتعطنب هتلط زددأ ههمع همملت انهن “25 للدنع7 011 © 06 ءاو7 27071 و106 65 امك
 ع مودويجط»ع نالع 47165 © مج ةرجعتم وهلع |مك لقعلمد ى1216 ع0805ك 601711271621 4 76847: 01 12
 قفعترع ههننه كم مرهتتعك ءآ اه دمعارع نبع لع لعدمت مزارجاءزتو انعتل» زماه |4 01614 08ال4ب 01
 وانع ىو 7ةءومجا امد كلعنمد مههمد, ه ]مد هآعاطمو لعا كلعأبم انبودت لع 6هتنامت 14 0707106 22
 وربع دع طئتعاطمباب رن لعدصانمك لع العدم هنن 42 امرجمت ]4 للعام 0قال2 2074 76847 [05 05

 ىزوزم روهجوو' (19).

 عمقتتو, طع طقضلعأ ه6 تقدم طفال طع هونعع يم هتوهطام كبعاتت ”ءعاع: 810م00) ةمل
 17علمعمل 23. ]العم ذم 0ةطلق 15 عسل, ءلمتجب 17علصعدلدإن اصتقهنمتم طقل م ل1 طع ككاعسمك

 طعامرع انت عوتتم ع اطعأن 80

8. 002111510115 : 

 1. 776 طولو معدوم عل ه طقعل رمدسسع 01 2 عمون ةسمانمأا 01 0ل0ءنسعمأةللمص ةضل 8
 عمقتاعمطاع نبومالاوب 0 دهيتلتعد مصل تمصم عا ممطخ هد اطع ارتتعدتمص ةقل اطع انعاطقط 8ع
 دمممارب ذه طع ةقعو اطقأ جوك نم لعن طع 34تكاتس دناع ةنمدص طع 11105 م طع اك/اط هعطختا تقر
 طاأ اطغتع نع ممقمازل 10م1غ5 اطقأ 26عل ]متعود عداتمم, هك زغ 0ععابتو اتتاغط طع طماع طلمأمالال 0
 طع 1كم علمت ه6 همهم, جطنعاط اطع بدلع 15 هدلزت 2 موتنا 110>عابعا, اطغ ةقعاتكعتك طقم
 انهمانطاتمطعل لمعسس عمامتمس (طقغ 7/111 طعام ام نملعتكاهمل 5ءابعانفل ممطاعتمك دانلل 20[ ءعقتو
 ءومعمتول]زب طع 069 ء1ممرمعما 01 ولعت لتكانتطانامم معا مرتع نم آكهطدمص م6100 10 اع

.58 510016 216[ 

 2. 1غ 15 0691م5 طخأ طع اتت عوغلم» 01 اطع العوم هس طع تولع ىنممأإل ةزلداعسم 05 اطع
 هاك همم ؟1113ععد روك لع عامممل رمدتمات لمتمع طع 2لتتل لإلطهمأإل, 06عونتتع 8

 طععومع اطع ءدمتاقل ه6 طع اكتم علوم

 3. 1طع همرط م]عزع ندع 02 اطغ تولع" 1م مدقنإل 011 عاعملا ةعاتكل1 165 5101/5 اطع 1011
 هأغ طلخ عاعمعما مع اطع 8كدماتسم5 ةصل طف ام مم1نامهصعع اطعإل عمتتع 10 11غ ]ه2 اطع 6600010

 اطقصلعو غ0 زاك م؟عدعمعع ام اطع ةعيتعانأ ال16, اطق 12005165 200 طع كاف ك1

 4. '1طع مموأ ةصسعاعمأ مق هأأ طع كان, طع نيقتتعت هل اطغ ملطوتعتم, 8و5 78ةاعتعل جبالط
 همع 04 طع طجمدأ اصممتتةمعع قصقلك 01 01850200, اطغع نمصهال 01 ثرنصه لمست اطقأ 50
 721عانعل هممت 1112 ععم ام طع مماكط ام طع كان. طلتك هه ظ:مطقط]إل اطع هتعتك 01 اطع تكأ

 ب ونعإ نان ممأإل ةزنوزعتم 01 1ةصهل2 ةنعمانمل طع ةمعاعمأا ا[هسصقم ةه0 7151 عواطتع آر

 5. 1ع ][17هزن 8عالم 15 2 ةمللل]1 ةزلواعتلا, طالأ ألغ 17/21215 3 2201601 5611612611 320 5
 ربلخط اطغ (نةصقل 0 ةرمقلدسمتب 1721تا1085 026 01 طع طتموأ اضاع ءداتصع ةطععطل2عم10عاعول

 ةتعوك 01 (ت؟ةصقهلق, ؟لانط 1طعاقضصب 10مهق, الاك1عماطتع, ثنضفط ةهقصل ماع 1ععغالا

 316126010 عافول صل 5

 6. 1ع 119761 آ0ةلتم, 01055ءو اطع هلنإل طمس 0876 عل اه اطع هاطعتن 15 هه 110 م0181 711

 092 0 8540118310, 8كقسعا: "تموعزلعمعا هر ىدطعع تأ ءةيقلتم علاه ال ةعه لع 0ءهمقلقب 1عمهتاتا 1 عملأوك تلانكانأ !تمصطعك (51 عام
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 عناءانطعلاو كايلقتلا نم: نورتف: نت نالا: . .دادمعادا كا مانزل أو ابق هيض ع م ضم اع ل ميم ام

 1ع انام ]011212 15 طمزتح 1ص اطلع 8كةصقت 0 اععام اقن1 8ع, طعاتءعم اطغ عج هنأ
 ©:ةنتهلد هصل اطع [ععقتص ؟هللعإل. طم اطع 6ءعلصصتمع 01 اطع 7211تقن 01 الطع 111761 106131 616 زك
 2 ل1515 16 ليو اطع ت/ولعت" 0 طع (ندصقل 01 (©هزدن' ه8 101130 ]هدنب نصمت م طع تعاطغ ةقك

 اطع (0نةصقل 01 0دته ه1 نقط ]01131 (نهممل 0 اطغ 16

 "1طع معاعططموادتس 01 آمك1هن 7/2610 دباتط اطل 171 320, 7/طعات 5616 15 7/3161 510128
 ءماد10 املعع طع تونعع 012 هاطع طقصتاعاقر انلعع ةطلطعملتمز معالم اطلق 795 هعااطع# العاج

 انكادقلم ض0: نملتسم1 (عل: هدلإن ؟لنمطد 3 م... 10 تان75ءأ. '1طغ 111286 01 آ01131 520 اطعم ل6
 ةمل ه 7/1لع اضن عداعل هتتعو, هدع 01 اطغ طممقأ !ططمه1اةلقا ام اطغع اكتم علونم 015 010203

 "1طع 711128عع 01 0اد10 0560 طماط طاقات ةطل آمان 101101 (نةصقلك. '1[طغ آما 12113 (نةضقل
 هلكو ونعم 00زهت, 11 01910لع5 ةماخام طلعات ةصل آمال وزد“ (نةهصقلك هضم 1غ 7316160 85

 0ع هنعو. '[طع طلعوا ]01121 (نةصهأ 7/6160 0

 ]م5 0 عز هنعو لعاب 2 ةزرءاط مهنا 01 طف ولعت 01 طق اآلن عان آمان 0133 طق ]1ع 2159 آم
 "1 طعرع هعلكاق 2 اعل 00عام اتت عدأنم مامم01105011ا9 هلا طع ؟ةتكصم, 26ع01ل128 10 اطغ 7/3

 ليفحم. '[طتق ؟/1112عع طقم ةهلكم اقل 01 طع 7/واعت لملم 010 220 ثلطعم لل, ءاعتإب ظاعطأب ع
 11 8عدات ما ادت طععألطمك هن كمن لقإل. [م5 0عازدنعد طقل 2150 7/ولاعا ملم اطع اناء انام
 ءمرصتمع متم 002: 2 دلتا مهنا ةصل د "تصف". طاصقللال, آنمذ 0ع هنتع5د 0560 اطع 7/ةنعان 01

 معان عانوا ةماتنعو 111 اأطق 80 0وللاتانول

 "طع ادم05 0 طالطعملتم 15 ت1 عدافل مهاسلإل جباغط اطغ جن ولعت" 01 اطع آكل 57من ]01181 طاتأ 50
 ببتاط ددمقلا همتصوو 01 اطع ة8لدصحت الة معن لتعمأ, ةتامك, (نهلعهب طماتو اكةحاصع, ءاع.'!طع
 [لحمم ةم11هن ىدانممازعل ىلع ام اطع وصقل 01 0010, اانا ةل539 ام طمع 08 2.8
 13كدتمسمس هضم '1نءطلق. طع '1نسطتو (نهصمل تدنعتتل تاطعسلتص, 0ةطأ12 12 (01ةصلع ةصل 1

 13 ط1

 ال6 اعمماا طع اتت عمللمو ةالذاعسم 01 اطنم اال ممم مس ه لهءعيصعلا 0غع0ل 8لكةتعاط 23,
 1570. ندم لع ظوعمف دس طع ةهتطع ططاعوو لع 81هتامل طغص اط206 2 115[ 01 540011نط عقول
 داماع همم (لدعإل املعتع موودعموتمم هلل اطعم اص اطغ دهصع 01 اطغ (ن0ن0جبد. ةععمالتصقع 1م اطلق
 لمعتس عما, تاطعملتص طعال ه احتل وأ" الدع الولع" وأ اطع ظلحمت اطا1 قرن رن ىع ام همتالللممأ نانع
 ىع مرده لع نعيم لعا لأعطم لو ممن عآ لثعطو ايوعت» لع ماطعت لطتر اه اعتءأم ممتع كع ل2
 أ ههانم مس رحم و دبزردت رع مرج مآ لزوطم رملو لع عزاور" 093 نو اهعولميت ةصل ا7/علصعملمب' اطع
 ا/واعأ روك دام1عل ذم ككاعتمم 101 معمماع هت ةمتصفاو. ةلانعم لتص طقم هلكو طفلا 01 ةاتءاط مققأ

 01 طع تولعت“ 01 طع اختار" ]80 [121 تالعاتإل 50 011لهإل مل مل

 ”1[طغ طقسا ءائ 01 81 8كوتعطقا زن ©ةطتف اذ كطتعم نكنل اطع تولع 01 اطع اكلم آط 1181 ل
 ©هزوعن كنصلمإ' ةصسل ؟اسسلمإب وس ىنصكعأا ام لمعمل. 0هطل0 موزع انيو (طتغخلك ةهل 1

 هن ماطقل طع التت مهنا 01 التلك 2/2161.

 ©ةطتم اذ 0ةصلع نقل طع دونم ”1يمدلفإل ةصل طضلمإل اكورد ةايصكعأ ام لقص. 0 ةلالع
 مصمم اتت عمتمل هد صلح, ةهلاطماعط خاعنلتح طوصم طقال ه (طتتم و1 اطع 3/01: 525611 5

 (08) 8كطإرا مع 1401210110, !امسمأا: "هوما لعموم هدعع ةمماسع ها ءعريقلتم هد اه العوم لع تمضممملم. 1[!عزجقماتستعللا وق 1دالكالا
 (51 عامود 111-1671"
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 1121116 خ525815 11 151 شل110 0117 طآ شل 0

 طع 5دتع لجن, هدع اطلخل 1م طع عزم لع مطمزعرت ةصم ايو اطتتخلد ام 000م ةصل طع 2610 0
 ماسمعت 3) تمم طق ةانصخعأ 05 طع ددغتت لهب ام طع لقتن» 01 طع ذانصلقت' هلل طع هلع
 بوك مز: ©60عو ةطل لأم 4ع قمطعمط مرر ةهصل 4) 5اتصلقتإت 1م 01128 15 101 (000ع0. 8 عولتقع 01

 اع "هلوريععم7“' عما تسام ةاكععأ دطعم أعم ةطوتتم عم, اطغ تعطام تب ءتع نجت وانتعأ 9

 1ع ولعت“ 01 اطع لع طبطعم اطلق ةلطماتالا 01 7/2161: 15 ءكا20ا18آ1 15 01971060 امام 177

 موتام: 1) طيبم ةاطم 1من: طع (نهمدل 01 0ع 8/2ز:01 اطقأ اعتقل ثلسلتلاو, (نطستتقمل, نانا
 همم طع ة5ع1ل5 و01 1ةسمدسممأوب 2) همع ققاط ةصل ه طقلأ؟ 1م طع 0ةضمل 012 تو طتسس ةعوتت طقأ
 نبواعرعل طستعطتلب كسطتمد, 8عاتععمم, ه مقتخ 01 1 ةضفنم هداف 320 11 امسصقأفتج 3) 2 طقلل 01
 همع ةكاط 101 طع تدصمل 01 نعم قلنا“ االقأ 13/066160 طق طقسلقأ ةضل طع 16105 012 (0ا1عزط هان 2

 موت ه1 02ه202 ةصل طقبساعأ 02 8ادتعز هج 4) همع ةلاط 201 طع (نهصقل 02 '1ةققم اطقأ 64
 ”1ةقمنب 81 31ةزدجتج هعمل 1ةيلع الاب ةصل 5) طع رعرممملتا الهه 101 0006م, 830 0ع

 مطروطعم, 8 مدعاأ 06 8عالعممو ةتل طق 215105 01 فلصمعةالت 1ططغ اعداتتمم216ع5 01 طع
 لام عووعد 026م0 اطع ت/ونعت“ ل11 نشهد ةمانا0 الع ةدبازل زككلآلأنط هعصمطضنلال هن اطع !1ةاغ زلط

 عمال ةضل 11 8/35 مالكا ت0 5ع تالل ان 763 011

 7. ]طع ظلم عع 8طهددمعاطلا هنت آطنااقتع :

 "طع تبونع 01 طع التم ةلوممعاتل, نتطاناقتتن 01 لع امم 0عمتا هد اطع 162غ 50106,
 ل11710ع5 لحتضماتعأط مانع وصمود: هرب (81ع) هن آم تدطاخ 20 0ءصئاقا هنن 010881 هد طع
 اعاار كلام (ظنعط) هان خلط وتتعموانع (طصتعمأاز ةصل طوع عاام (5اهت), ]13غ 5501910ع3 قمن مط
 طع قمهلك ]وعاصم ةنتل تاناعر هذ اطق تكعطخ 11 طع تولع 01 اطغ 107 لل010ع5 ل 76-0
 موتك, طع 8ز1ع (نةصقل طقم طلطع مهناك, ]6 تاهت" (نهصقلق طقق هتقع مهلك, طع 0ان1 02191 (نةصقل

 طقك 00 220 طع ثرمتتعمأ (نةهصقأ طقم 130. "1ع ل11715100 15 1م طع 11111 01

 1ع 81م نهصمل 721معل اطغ 11 2عم 01 ة/لدص م1 ءاتا 10ج طتعلتام 0031 531110937 مل عطأ
 هضم اطع ؟عوأ 02 اطغ تولع“ 7/ه5 101 آم تانطأق. '1[طق ناناصقألل (نةهصفل 7/1 عاعل ةلكهصقعاطتا ابو

 طماتتت هد ذان20ةج ةنل 84050, 'انع5لقإزن ةنتل 177علصعدلمزب هتعطتأب طع "عدا 05 طع 265 (
 موتت هن 5100ج هل جه مهن 01 52 00237) 11 6160[17/0 (0هزون. 1طتك هقصح] 1216160 آه تانطأق طع

 1[عوأ 01 طع 7ععاع (8 مهتنا هه ذوات لنإل, '1!1ان100305 هلق 251087.

 1ع هقصهأو هد اطع ل عطا 60101 7/06: عل طب قأم" 7١تعوب قه ممنتا 01 (00زقتن 300
 1ع كاونن (نةهصقلب 201 ةرعونيسم]ع, ت/هلغقتمل لاذع اطقصتاقأ 01 تدتلتلت هلطل لدعم ووطتع 17/3161 0

 ظتسنا1و ه0 5ةنتخم ع, "طع تالين 01 دوضاف طع طعأل هلكم ةصماطقعت' مانا 01 طق 7/2167 02 اطع
 اكتم ة8لكهههعطتلت ينيمسأم [ه تماما لع 3ودتم ]ع ةزءردع معععودأ لو لع نعام حمتم ءآ "1 6ع0
 46 ىابك 16 ءلملمد ء ززعرسوو عدم زم باوك لع مولع“ زمرصمر» ء مرنم امام اه لأعطم ههالع 6
 ال1 كمة ميتو» عمت ءأ لثعطو عزمزم عإ انز عرصتمو زر ؟نطمأم لع توأم ىعاتمتا0 عملا الك 770ع]1 عكر 6
 171011610 0116 5207: 005 لأمك كلان 0| 6ك. ]' نتبع ا[ لأعطم كطالمأ لع دوردتم طع هن لع امنجمت 0
 01م ههعالف ع7 عأ "أو لع ةلمادععأطتلا, عرب ءأ زمتملعتم نبع انو نو ؟كودنم ]ع ]7 ناعم هانم ل2

 11171عابتام 10 ]© مانعمع 1011141 ىزنت0 نها ىاإ جمرجولل" (11)

 06) 0 ق8 28150 41 !8824, !انودنما: امك هلوانع2 م68 ةولتامزع. 05هه20ل8. 1893. 5مع للف مععاتطاته قب ؟اانلإل, مم. ة؟ءارآال ]آل
 07 طقطالا هلع 24088800, ةكديسعأا "0مممز لعموعإمدعد ىكدماتعع عم اه العوم لع © عممهلم آمون ان عالا 0ك رجتاتكانأ دقمع5 (51 علمه

 119/1-2011). ىردعم لع ]نحسب لع 8دعمج. ظمأ تكدقمع اعلم ةعوانتجعب تمدصقلم. امو ك-ه-2-74.
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 كتاءاسطعلاو: تاحيلقتلا يع نورت :: نكلذتألا .٠ .ةاد داوود ردد ل ا ا م يام

 ملعم ١١) ءآ اتم لع 4طهطعرار رج ]0 ةعدعمتت زر 72م7 147 ]7ج07* ]4 011714 ]) 1010166 0116 [0
 1مايزع7 هزت ]4 ىعاتتستت4 »ج05040, لاشكأه ءأ 00711: عم هأ مدعلام لأمن ء هكرن اهكعتتن لعأأو 10005 |
 رعجامت1 0ك هلع لع عك, |0ه 0عءوابت عمد متم 1علاو عكر زر ]05 كعأ ©هنعمو رت امد كعأ ]130 6
 مطعوت عرب زر ]مك لع قانسموع ءدتتج مرنم للعقم هى. للا ءعسنتوك ءأ لقعاطم لا10 ءعامالا عت 6 52660, 0
 رءواو دع 16184 06506 | 074 وبانع 2]ه212دت ان أمك نعوريامك, زر ءأ لاتو اعتلال 01/260076 ىزل)1 0ع الل
 آ وريصتفم أ للعالم ]ا10 !امايعت*ع 171/712 08ال0, إذ 507 هنتع ههانم لقكوالم» لع هلعملم5 05

 هءءوربتع»مد ءآ ههالع كع اوك للعطمك 06ءوانلمك, يال2007ع كعاله ت١ ءأ 110 لع الع)ذلأ, | 10717167١
 لعأ ©ه0عم ١) ]مد 50576 لتءلمد لعأ 15 لع 4مطتهطعا رب ءأ 14086707: 3عوالتا4 ]0 01
 716716 ى1 ع3 ©0016 م7670["1 ]0 1017107 1)0, 071165 قا/6 ىع 3ععهكع ءأ لاعطم ل10: © يبيمتمم 56
 زمرجتوتع 4 52 عوز 101716 © الكف“ ء عجوز ل]]م همروم لتعم ء 0ءءامت هلم عىر »مت“ ]مك 2[ءز7ا205 ©

 مروع ىايكو لز مزروو" (05)

 لانازن 30, 1530 ه نان عداتما» طعاسمعم طع هالصعت5 01 اطع 26105 ه2 '!"هقحفع 18 2هيم (آ01/)
 همل اكمزمجمعمنلمع كلاطوتلم ةهعدتمكأ اطغ معئئططمادتك 01 كدصام 1ع مدكدعل زنلععصعاا
 معمعولتصع ام اطنخ زنلععيطعمتا اطغ طقضاعأا 02 (000عم, (طغص غاطع هلاز' 02 ذقصاف آعر ةصل ام
 16105 01 09 رلهطت“ ةطعم ةصل اسم عع ون ملم عتععرول ءمان10 لصقنت طع ءقصقل 0أ آمع 113301
 نهر 0 هرم (8زع) كمرمم 1:10هخن ممم غم كنملمإزت مممص 01 اطغ تطعم اطغ آ[171 0ءدتا عنع لال
 انم هم زغ طه0 دم تنهنعر ام ل1 الع هدصقل. الطعم انهن ةطم1 28غ اطغ تعطغ 06 اطغ "'هاونرعممت“
 ه "هاوريععمت مي“ جوك نقعل, 2 8كدكاتس دقطاب "ءعمررعاتءمهلم مدوم ء7ءعلام تأ
 هورتمدنء عمت ) مام لع امك هعربمك كعإ ملم 0عمنا"' . "!اطع "01 عدعتمت“' 15 2 5مءعاقل »هلع لاسم

 ه2 طع عتحعي» ©ءعمتا هسل طع ظني كدمدلن نع خام وملعمطو 0د21لعص ذم 16 56105 01 لة
 8دزو (]رمرب) لعاب هدع “عزو ممر ئعمب ظدلتم هنن وتتم خلط هعطستم هن 010 ذص اطع 56105 01
 مالعولت طهل كعطغاأم ومع قعطغ مدت لصسستمع اطغ هتهطتب انه 8ع105 ه1 '1دلتم 12 تبرع طقل قطا
 ام همع “عزم رم زىءم'ب اطع ؟عالك هع 8ادعطقتمم هدع '"ءزرمل القت ةصل 521007 ما عطا 6
 متل ممصلد هع طعسم ةصق لقجع طفل رتعطغ ام ةص انطععتاتم ةنمماتللا 01 1/95. طع ''0لوتلعدهت“"
 1ةماعل 48 طمانتم مرو 80هجن هموم ام 81ههلقزل, هموم ةئععمأ طع (نةهه] 01 230116 01 46

 لعا الكم نانعك, اطقأ 0560 الحق ا؟لولعا' ام 3 ملل

 طع زضت عمنمرد ةمل الع قمح !اعةعممتم اعمعسا اق عطغ هه اطقإل 2816ع0 لاك 056. 1[ 5
 «ةعاماوتعل ذم اطع سبونعم ؟ععمللأنممك 0[ 1538. طعمماع هر, اطع (ع105 اطقأ ط20 اطلق ةعطخغ 251م2
 [؟هر: اطع “"ولوربعمب"* طعكمتع د دهتطع, ئمرمع معا عططماتتك 01 ددصتاف ع دمل ةهرصع 1 15 01
 طع ظلع ©ةمهلر ذص 010“ أم 207010 ءةيتكتمس8 [م00825 10 1ع 5 ه4 طع 1118260 5
 ةصل 16 هم ةصعتعما تعطلت. طق دبونع تبوك لفتلام اطنمانوط 2 ع ماقمع, طعقت 1365 5 01
 موممتسعاتل هد, ةئاعر طق ءمصوانعكأب (طغممعط طع طتقلوع ه2 8عئتم هع ظانتعطتل 8080لإل مام

 دعا]1 ون عزنتم طع ولع" طععوسدع طع جةلعتن 01 اطغ 818 (تةصقل ؟لةق مان.

 طع لتتوأزوم طععوسصع هورصما  هولعل كاع“ طع نطيتمأتقس ©0200 عقأعر ءدمعع]11]12]' 6عولن5ع
 هك طع معجب طوسملقتتوك هغ طع مسمتعتمدل ءمانمعتا5. 1طق طقضافعأ 02 000عم, 5ةضأه 18تر
 2مععزعل ه مدنا هع 8ظءاتععمو ةصل 8:0 لع ة4طعمتز عم. طع 01«لكتمل 0[ اطغق 7/3ا1ع1 7705 35
 2م11ودبو: 1) مورس طع مموص هذ طع قلن ام طع لهموم 01 اطق 5210108, 6 اطقتنل غم طع
 ةعال5 هع خاص هممت“ هس اجب اطتخلم ه5 نم لع مطتمط عمر 2) مس اطع لفن ام اطع ةانلكعأ 01

 2 ب ا
 (05) نمه1100 خلك! 8004, !/لنوسعا: امد ه1 سعة معمق لف ةوماقتع. 0ءمسملق, 1893: مه. !!-| 3
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 2-21 ا ا قل جامو كافل لل اوما اب مدام م كمال كانا ا حما 1110110 م5281 110 15154110 0113 ا 0

 6. 1ع 8نجوم © عملا 1هدجصمك هل هايم 71ةنعع ةمصمأل ةصم طن عدم :

 '1طع ونعم لت وزمد 06 طع ]1137 عملا 15 هس ذعوط لمعدصعملا "لا عم ان 1219 ةصل اغ
 همصماقتسك طع ءنمؤمطمم ْذط انكتصع ماعم ذص طف 7111ه عمك اطقغ ةتصمانمل 0قسملو 30. طع كعطخم
 هد "'هاونععجمب** 01 "ةاودبع مرمر" ةنه ةصعاعمأا هلل عع 7ع اص طع للخط هعطاتتاال 61
 10 طع 819 ©عدتا هم ]نعت ام طق ©ةمقل هك ميدهلدضصقت“ ه0 طق 216105 01 ظعلمم ةسل

 ظاسقتز هلو طع جبونعت» لتا] س1 ضم 0 طع 11107 ز' 0ءددتال لوك لمصع إن مطلقلاوط "ءهأ مجمد ءنلم

 «عممجا] لم»» لعأ لزعقم مثم دماء اند نألعوو لع 0701104, مم]“ ىاب 1طهئ10, 707 اناا لعأ
 ج0067 ونيع ممتو مالم رموثم ”* 29 طع جبدنعت لطب مأمم 7805 ءمصكتتتمعل زن ةعلورمل مقل
 ا[كم عد, اطع اةكأ ثكطعم [ذدمعا, أط 1454: طعم طع 00ءانططعالا اادك عداطعا عل طزن طع نط

 طتمانعاط طع لمعادسعم ا هآ اآ«]ععم لع هلأ 11ه نص 1501 ةتل

 التخط الع طقمتد ه2 اتق لمءادصعاتا, انتمصكا] 2غغ0 ؟"مرد طع كيمطتم إن 8عصفلتمم ؟ةضقكأ 0

 لوف, كيسنتسع اطع 2ةءا/اط عمانتل 2 876مل( ةهتتمالاتا 01 ل0عاناطعداض052 17/385
 همدحامتستمع لهأق هد 18105, طوبصلميتعك, كعاناك ةصل دطممصإل 0اطغع اطلصقت5 القت ةكاقأت اطع
 83/40ه0هتنط ءدعحانا وأ مدر, بمنع عواطعا عل جتال لفاقتا طال طع كم" ءم)ءلمز“ آ5/)00ن, ]110106 8
 ةقل هأطعتنك. '1طع ربولعم لل لوامم لمعنسصعمأا ةقامطانطعك اطغ لل كات طاباغامات هك طع 1/وهاعت“ لخط
 لعامتاعل ةحتعدنكتمم ةدقق ةصل اطع تكعطقك هذآ اطغ اهصلك 0ا/عان ومع هاطعتنم: آل إم ونابع وطنه لعأ
 كا ءابم اللخم, لعدوانمد لع هاعولم5د امد 0ععويبتمك عمت دمتم لع امك نانع ان ءدعإت منوم لعالوك, 0
 ولع وايعملم هنت عأ لزعاتو ال810, مرندمداو ممتن ءأ ناعوت"أم لع 8ولمزتء عدمت ١ نانع م16 دهطعتت الع

 06 10له5ك آ]ند 50ط705 لعأ لتعطم الور, !ءرتعم 0170 مالت16 لعالم, حمعو 11171 !:انعطم, دهام [
 لعنه هاعدتأم لعا 0هلعو زد اود لعأ رام لع مطب: هطعرت. ]" نيوروم ىععو ءأآ لاأور ز) 1 أ 01
 ونعلم قدمو ناعتسم لعأ نعم لعدرجتبمد لع ناعولم ءآ همم عب امك لتعطمج 0ءءوتلتشك عم ءأ
 620111111 عرتأ و يطع كاع, اذ 011 ناعم رجمع0 ذأ اةةهعنم ممتن | لثعطم هلعدتتم لعأ
 0 0لعم, 22171 عمته امد لعأ ]عزو لع ط7 نا عتا, عزت)مر1 عمد, |نك يما" ع لق عطمك, جالعلعا» 201107 ءأ

 زكأو 1م0لم هأ معالتم لأم لعا اأءزرتعك ىانعانل ءزناع. ]آل طعما لع لمع عأ اهىعأام لعأ ه امك
 م6 ءلمت أ عربنصد لعأ عموم لع قاتم عمدا لعرتلم اذ لأ عقم هني لصكام ءأ هادم لعاأ لاو كعأ
 5000 ىو عاب ء١116 م امد لمد اعمءامد لعا لقعطو للم, عمت امذ طع"ءلمت!ءنلمد لعأ لانم لع
 4طتوطممت ءآ انت0 لعاأود, لعيبلع اه كاعطم هرخي نبيع طم محم الم ءأ لاو, لضكاأم اه ةمدعتته كعأ

 00 7عم. ١ !هزعز» امد لعا 0هلعو اه نبع يعلم ع ءأ نعام زر مهت'متت |مذ لعأ ]كوع دنا“ ءأ
 كلم لعا 5هطملمر ١ امرتدع تأ ١1ء»ءام نبع نكإ رجل[ ءز'عز) مز١ ]مد لعا آ!لكهوععانتتج ه ل5
 16" ءلم» عرانمد لعأ هلوبعتأه لعأ 0هلعم زد متو انك لقا 10 لع قطن نطعمت وبع امد ”عممسمم
 [105] لمد 1ءمءامك, دعوا هو لثعطو ء ”ءومستالم لع ىرسم. آخ نسنأو دعا آه 171011011 لعأ

 لماما عم, رجمت“امن1 ]05د لعأ 0هءلعو هوبعأ 1عتنأم نبع دع 1مانت0 رجلننن أ ]لنو مط وط عاتب ع معا
 هأ هول ولع ءدامانآع عمر ءأ للعقم الو لع العوتاب ء زسمسلم ملم امد لعا هلعوتأو لعأ
 0م 0عم 6] كما1ة111:عم لع 1110110110, لمكان نننع نالثعت مرت لمع امد لمعع. 8 لع نألت ام كاععرت |م5
 2وملم7عو 1000 |0 والع تاياعزتع هرب ءأ لثعطو اظلم, ء "ءوومسام مم“ ]نك لاعاندك 02ءومألأ هكر
 ىءوانتت0 46 مه7165د كع هتناطو ةهعام زبف لق عطمت ء او امنع ء "| ءوانعات ]لمكان و16 5201 2045
 ه5 7012م إذ يايقعت"هت١ لفت اهك لمجع لعأ رتعالتم لعأو لعأ اباعرتم عع. ل” لع نالت ام امرجعج اود لعا

 (13) نمط 2120 4ل1813/ 4, طكلنوسعأ: ارمع هاونعدممعع لع كويرامتع. 0ءممقهلد, 1893. 8وعملرسلاع ةلئاتمم. 2ءءاتستمممإل دانلزن اطزن ةكدستنعل
 ظعماومم 1/1 هععمم. 0عوصمهلم, 1990

 (4) 06م1 0>11 خت 11801/ 4 , طقتمانعأت 1مم هاوانعمفممع لم واقع. ©هةمهلق, 1893م 8
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 تاءاسطعلاو .تاسلقتلا نسا ةورتق : سلدنألا دودة داو ما ا ا ل ئ

 (ةهلكو ععطعت مطمامج 4مطوأ لع طاب ةمططسلامط هز كططان-ا-فشمأ, لاسعملم هنن 82وسمم, ةكاعت

 طع لمان عماك), اطهأ 1عالأ اطع كلان اطتماتوا اطغ 0ونع 01 8زط 8542203-21, 320 2 ءقصقل 710

 رقع ]181 ن05 طال طع هلماعال 01 2231!/ةاملطو عع. "1ع ا/ةغع7 019715105 5طهاؤ طع نتقق 01
 ضن عونمم ةمل طع تقع 01 اطغ

 0 عدأرب 477هردتعتت 880 هددع اعزم ردم كعوي همهمنتال (8/10هتتمط "001 ن1ع) هلا اطع زعوعب ظوحص

 1755 1غ زاندأ طقل اطع تولع مسد لماتلا» ام اطع ةاتموعأ. 2ع نءمموم طقل 7/ةلعا تتلعات لقحت
 1015ج 3 م.رل. غ0 ةاتضصكعأ. 0عصتق ثلعابقتن طفل 7/ولعا ءانعتإت "1طن زنك, 102)' هلل ذة
 كمان 3 مم. م لوم. ءمتم طلسم قات كلمتان ؟وعاع 00 3 م.10. م اعلمعجلقتت ام 3 مط
 ه2 طلت 5ل2خؤن . ((عدتت 4: ءوجم (طهلأ» كتان مل "ها ملزم ؟ةبولعتعل اطتعع انتتتتك 01 12 ماتت

 (قيام) مس 3 من. 0[ 5نم0ه. !طغ "توا 01 اطغ ؟واعا' طع1مد معقل 1م 0ع" ع1

 '[طع نمدوابعدأ 04 طع هتان 6اإل اطغ (نطتماتمسو !ترعدعماعل اطغ ءطقصقع 01 اطع 7بوقن (0
 انت0لعرتكأقمل طع ؟/ هلع سل زاك ؟دمعاتسلك, طنا اطع :ةدممعأ 01 طق ةصعاعللا كندامامق ؟عاتقتق60
 ”1طقمصلعد ام اطلخ 1ءدمععأا دبع هوم 101103 طق 84نواتمم لاى 3 طاداتممل ةزلواعتام اطتمانواط طع
 انا عون مدك, اطع معوانعدأب اطع ةبعرزللدز' مممطاعسمو 04 اطغ 111م ام ععاطقت" 01 (نطتتعأقمك ةثل
 3كسكاتسم, هصل طع عيمسأاط 0 طع اون ةصل طع دعب لاو طابا هاك 01 7/0161 26001للق5 ام طع

 رعب مععلد. "طع رعواتلا 06 مقمإل زلعوتذ 01 همصااتعأاك ةصل ]11 عماتملك الق5 3 1371

 ءطقهمعع اص اطع ةمعاعملا ة/وأعا ل1510

 طع لمعدس عساك اطقغ 0ةهبتلو خةاعمتم ان5عل اللوق: 1) (07لعربم: عمك لع ادك ةقتلشهك ع
 تعوم لم, هرج١مطولمد جم | 18 عوز طرمبإوزمر» لع 18 لع زيستم لع 1538, 0:لعدمتم لع |ه5
 هوعالمك ىالعاأفك (1؟ءوبامتزمدن5 هز طع الل ماعرك هزت (2؟هدملم, !؟ععبافا منج هزك للتو اانهنعتك )؛ 2)
 0:لعدمسعم هلع :ءعمج ءمبب ا!ند هعينمك لعا ]وضم ابنطأم (اكعود] ةتتمم 0 اطع اتتعةلتمط» 01
 لع ط٠وضتم 1نتطلم)ر 2)3وماضسم هانم 01 1652 0, اطغع لتكا هدام 01 طع اطوتتن !ان1:ط10 102 0
 طءومعطعم طءعلمصتسع ذه اطع (0هءعءا 8ديد كانعمقاب ل) (نهصصقمتل 01 1718 ام مقلع 2 10علك 107
 ع ىزاتانع 01 لطع طوضتم 1نتطزوب 5) ©هيمسفلل 01 1738 0 طع نقعا5 01 طع ءقصقل 0 آ؟ععم ا

 1مم ©نعوررم 0 5ةصاج آ[صعمز 6) آمامأ هل نققتذ و1 طع ط©قضنم 1كنطتم, 1750: ذمل7) [لوعاك ذم

 1771. طتمملاإل, 02111500 كاتعمتو عالم اطغ وادع 01 اطع اعز 02001111 0 0715

 طع قممولك ه4 ةعونعد همل 1اةسمإرلاو نمنع عع ةععمرض للسمع ام اطع (نطتكاتقسك
 لمعتسم ءماك ةكاعت' طق 00هموسعمأ وب لعا] لوو رم دع مامعلتت لع ععطمو رجاتهانتامك . '!طغذع قققلك
 ببعنع نودع ذم اطع ننطوص ةانمملإل هم اطغقإل طهل ام طع ناعوصت ابو [ععمتز5 امملع ءدقع 01 اه
 “لعويرأم آه مانعتام لع اه ءطالم هركبعتوم" هدي اطمأ "هتسمتتم 101116 0أ لعتنف 3111011 60110 ©
 هيمرتلم اذ كعاطو جماع 77 نيمرجلم نإ ءرعرب نبع طمزت ةتتعوتامب ةطلتت لع اغتع» ءلتوهم لع تلقت
 ]مك مد مايعتا مك لع انك نععوبتمج» ع لعزو»“ قرض مآ نهتم جمع ءأ )0 هطالو 0010116 1
 «مرانمم اه 0ععءوابتمك'. طانوأ د [توب اخت عواماك طفل اطع تعطخ اه ندغ اطغ تبواغا طععواندع طع
 طمقتم ان5عم' 3/05 طع كن. [صكألع اطغ دبدلل5 هك اطع ناين اطغ ءقضقأو العدم !اعمأا طال قصف عان6الا 63,
 طاتأ اطغزن طفل مم د وععور 50ج تلعن ممكمم طقل ام مدان اطعم اطق هولك. 0اناك1لع اطع هلال
 اطع توأم لوك 150 مع اام زنتعماع اطغ ![1كالذ, طع اطع !عودمات كماجأل تما دهردع 701غ. ذلا
 اطعم مداومة ممك همم طع كعوصتسو تعع مدلل زن طع كلإن اندعرتك تبطعم اطغ ز/ةلعت هلل 10

 طع كأن همم طن طع زضت عداما5 الط قال 0اناق1 06

53 



 21716 م5 25015 111 15141110 61137 طآضشط

 ءعمطمت, ة1طمادعط قمععطقعم]هعزن طفل ةوادمل [هردقس ةتل عةدعازن معلتعالول مهتعتتقلك ده اع
 حيعو 8كيماتست 1اكمعك لعقعململ اطغ رتوطنم 01 طع ناعم 8عأنم 18 8وام15: ص1 03
 1ياتطةسصتقل 106 ةقاععل اطقغع ممطملز لتكذبسطعل طع اضتاعداتمم 01 اطع اةصل5 معتم اطع ماع
 ععزعم ةضل زم 1444 طع مرصسصقت ع0 اع آطععمعت5 02 طع (ندصهل نأ ةيبمملقسمم طقأ 067

 عطماتال همأ لتكطدتط (طغ اضن عمامرو هذ طف 117 ين 8 عزو 270)

 5, 1لكطع تجمع طقم. طع ملطقسطتو ةصل هغعطعات نيمس أعدم هأل طع كأإل :

 1ع هدنعع اطقأ ةاتمماتعد طع فلطوسطتق 15 لقوم طم اطع لامع آدوتتم, (طغمانوط طع
 4 ءءوربتم 1غعمأ] 0ع 8مزنة1 هدمها 710. كورمع !ئ16 2ا0علابعأك 2010 اطغع ل1 تعط ععم 01 1687ءآب
 '[طع ءومقل طععتسم ذص اطع مر0معتاتزب ه1 ]عودق لعأ ا/دللعب اطع رهنقت“ 15 50160 صه لقضت ةقح
 طعم لعمافت طدغعل. '1طتقع اعمق لم مكانعدصت اطع ءةقصقل 15 ل1710عل ذص اتب0ت طع ةةمقل 02 طف
 0 ءمعلتكع هعمل طع 1عنعتم (1طتتل, طععوندع 1غ لفتلم ه طلتل 01 طع ؟/ونعات) ةصل اطع (نةصقل
 هذ طع ةلطحستطتنفب ةهلكم اصمم هك طع [8هزلدل (نممما ه2 طع خلطمسطتتو ن1 طع (نةمهل 01 اطغع
 ؟1كجبم '[طتغلك, اطقأ تنصك 10م ةضل مدن"هل1ع] ام اطع هاطعت“. "طع (ندمقل 02 اطع آبو '1طتقلك 15

 كموعل ان ةولطع مهنتك 2200 1( طقفك ةتع طم]1ق5 10 0>لععم2اع 1(, 1م ءاعوم 1غ هل ام ءمضاتما طع
 ؟ماتتسسع 01 7/31 5ءعاتول ةماطمانك, الكم كات تق هك ماعلا 325 (نطتتماتقم, 52310 اطهأ اطلق 15 اطع

 طفدأ ةةاغأ 01 طع هان 0أ

 "لع ©ةمحأل هؤ طع 'لحببو 1طلتنلم دانمما 1 مك ؟/ولق ام طع 0ععصضت هلأ 1ع ةضل طع مه19ععق, هم
 طرفسعا هلك ام هلع طع لانو" اقا5 01 دولت (نةعال11و, 812101" ل20 خلت عجمان تانانع]2, 210 ن1
 هق طع قمح عما 01 دكومأم ط-وصتصعم. طتصفلاال, 1غ زماصك 0 اطغع توصمل 01 طع نمل ((0ذ1

 آب.

 '[اع طرقمعاط 01 طع (نةممل 012 طع 16 '[اطتنلم اطقأ رت/دنعتذ طع مطلطفسااو ماع“ اطغمنعط
 هن ةوانعلادعأ إل طع 1مم 02 اطغ ا1/ هع هل الطعم 1[ >/واعتت5 اطع نانوياعاك 0[ اطغ (نالعد12

 نيوودعععو ةهنحل لماماأم اطغ 0ندصهل 01 دوصاق خمق. 8ءادععم اطق "10م 01 اطغع 177 ةنعع ةصل اطع
 '1 هنن عر 01 اطغع ريمسامم 1غ ةلةهك ةقمأاتع' هوانعلانعأ ام 1مهل0 اطغ دولغتن زنأم طع 5ةعوتتم, 2 ماقتل

 هلمطموأ ةباتطمانا 011 1عاتعمعع 01 61

 115 1/0اع1“ ىانمماإل ىالواعتل 15 (ط16 تقاتلا 01 مفلاإل هقحاانا365 01 2مم1160 2ة2لعهسلاع
 ءرعأممعقم 8ع ةنلل طع ندع 2 مطالوأاعمأ مالصعأم] غن 0 اتهصقأ ملل عالالا اا أتام م1عقكاناع اط 0106م

 0 انكع طع 7>/ةلعا اأط 101210125 28 امابعأط 25 111 تكقاعاتك 010 15.

 1716 0: لءرومرومد لع امد ةمهنيوع لع ءدام ءقبابوأ لوصع 18, 1538, ؟تتملك 0 انك اطع
 اضن عداتمو 01 مصنع ؟5عا1لك ةصقتلع طع كابن 01 0ةممقلم هيتالطل الع تولع 01 اطع هقصعل 126

 ةديرطقم, اطع لثعاوب 7 ةتعم 0ك طق تناوب "20 1مم درع اجبو ةعوبمنمن طق ©ةصقل هك ط0

 (69) 85 ادا نلخ 2/0810, اللدسنعأا ةسل 010125414 60011132“, لابوم لومع: "لبعربوم ةممءامعلونل عك 3 ]ذه ةعوصعما هوه عمقشفلتموق
 ع ءمعمداعهلمك هم عا ملم 8ءامم". ظعزكاو لعل ©عسلعم لع ظكاسلتمم ؟طانكامءاعمك لع 0ممملم زن دب ظعلممر 4 (1990), مو

 (70) 5ءع 0 ل 8ك كلنح 0011182, 116. آ2هاوعععن "1عردهماتن“ان علام مقنهأ لعأ مم ل كعم (ىأعاو لا/)"
 (071) انه ط1 لا مل 14082310, ز!كورسفأب الزم اذ ةاطعساعم. آنا مقسم. 6عوسمللم, 1990, خم ]0 خلع 04012510100, !/[درداعأ: "ماصن ءاانات ل8 5

 عدم هتمع لعأ تعاحعهتعمتم زكاوضاتعم: (©هلا008 ال ىات 001011114.
 (02) نذل 0 ه118)] خب طاتوسعا: طزءامساعت عماعع لعععنانمع عن امك ةونقع كا ملم ط©قصم, عمات عم هيعمل لع هيك لطععدع ءاتتوتعمم لع
 دك ةياقك. (0رمنرهلق, 1893, 0مظلعلا»0 ملل 12012, 84نعنعأت لئا انموصم لكيعطتم. طئلعامسعم مانطات ءدلم د ةيعمعمعدع لقا دعم

 كإلاتك أ ق1115 ل110, 081128, 00

52 



 تاءاطعلاو تابلقتلا نسم ثورق ُ سلدنألا 52 م م مكاو كل 2 تام نا داو م ع4 3 ا ا ا نع م جو ندع

 8لسطقسساتت 20 ]نع طهل 1م همرمتسممل اطقأ هعئاطعتم اطغ 111526015 01 ا©طغ آنا عن 8عتتنم 201 5
 ه1 موق لقسقت لتكاتتتاط ةةعط هاطعت ' 62(

 "1ع "عمور 211 ءرازم 01 لة“ للك امام 01 اطغ آل 8 ءام 15 هع ةعوط 1ععقل ل0ءانطتعمأ
 اطقأ ؟عوابلولعد ؟ولعت ؟1 عطاك 01 دوادطع معمماعر انكاندلااإل ع12(ع0 غ0 تت عوانمم 0ع ولعت ةاتممأال
 16 طع هزاوب 5230, 1ع ةعمامتمم هناطم طقف اطع نعت, انطتعاط ناتدصأتاإ طع تلوم, /طتعط انتل 10 1156 ذأ
 ةمل طم مقصإت 2ه0 10 مهن 262. 5ع دونم لت ةعتمدو ءهمصاتسمنعل ةقافتت طع ©ومواتعمأ هك

 0 ةمهلو ةمل دورمع 2100تكط هبت اصعودعو 7؟ةنالتعل 1 65

 "1ع 1من ظلم طق ابو هقصقلت ومع اه اطع ةهاتاط, هاطعت“ ام طع صمتناط, طع ©ةصقلك نآ

 ةمطعم تدلمطتع (59©. طع سبدنع“ زك لفعم ةععمرلتصع غم اطغ امص طال: 12 طماتتخ (جن 1[ عجرم
 4ع هواي4 07 كيام) ؟/ةنعتتل ةيوتتل مدت مهي ولمو 67

 "1ع لائم, ةععم1لتمع ام اع ابو واقل ل111510طق 01 1334 ةصل 1335, 15 358 5:
 زادكأ :؟ةهيصعمم طعرن اطقأ اطغ ختننط لوزن 6ءعلمك هغ 210مت عطا طرف اطغ لقصبط 01 طع 5ةنت1083ق/ 0
 اطع ددتصقعأ 01 اطغ 8401:02)/, طقم ةلتق لت 7 2مممر ا[ مطلقتلافب هنأ ظعح ثذلجعقتت, طنق
 طءماطعل ةمل مماطقتل ظانملم ةانا5تأ[ 01 8/100021/ ام الثع ةاتا75تأ 01 17/ةلصع5لل اطغاتع قع 1011
 1ءددممو 1م اطع اصلط عال املك وأ كطانز ءامنغ (ةططعمتمجأل, (ندصم ةصل ثطعت ©0هطمل). ذطعم ثطلتا
 ةعامت, ةلوانتك, ةكطودطل1 ةصل خطعم وعمعونطع ةمل طلح طتئواطغت» طقاف هدع عمم '!طت15ل قم
 متوطأ. '[طع امطعتتامرن5 018 طمصعأم ططعم خلهك, اطغ اصطعتأ م15 01 80هلمزن ةصل 81 آمعوعتلات
 طقتع هع 2ءربمم مام طع لهحالال 01 '1طاتت5لهإ/ ام ةات75عا ثاحد 81تاتقتحتتلت 20, فطعو خلعها
 هضل خم ماطلع, مم ة0156أ أم صتلصت عطخأ 01 طق طتلوإل, طقتتع و طقأ# 01 172720. 8 ءاجب هع طع
 مالمت عطغ 01 تلم ام ددصمعأ 01 5كوطتتلمزت اطعم هتتع هدف ءرمدرجم همم هج طقلل (18 طمانتك)ز اط؛ق
 انمع 15 101 ثا آ0عول ةهصل ةذطعم خلطم ع أسأت, 0 همذغ 2110, 320 101: ثذطان ش100211 220 كطعص 3
 8 عر, هم اطع هاطغتن طقصل. '1طغ 00ءانتم مما زانكأ 5ةزئ5 اطقهأ طع 1ههأ هصعد طقتتع همتصع اعماط 05 ومع
 انلعرطم0, 1.6., 10 طمانا5 320 48 مالالاة5ز 50 ثمطان آ0تدل هل خطغعات ثالطق علمت 18376 7 20ان15 30

 12 مدتسالامو 69, حاسطمسس2ل عا 02, خادجعات ةصل اطغ 8ءمعامل لع |مد ظوطأععد طقتع ودع
 انعمسحمم ظنئمتم اطع ةدصقعأ 01 ظتلقجن ام الطف لمحات 018 دونت اقم. ةكععوتتسع ام اطعدع لهاأق, اطغع

 ]كلت عرن 8علتو ولعت" هنمانا0ل 53500 م ه121تق, طعون اطغ نأأإل 01

 "1ع ا/ةلعا لوك طعال زل 20ط0لإل, 6طةعولنوع ل1 زوقك زادقأ ان5ع0 رلخط طق معامل ةدأمد 01 اطغ
 هاطعأت نقعرأك. 8/101عمالمت, اطغ مان0مقتخاجن 01 اطغ اهمال ل100 مدعمم اطغ ما0معانازإل 01 طع 73 3اعا“
 0مع همانآل طادإل و هعامتم قط مانا 01 111 عدنفل اهل, طا 11 طع هبمغ' 0100" ةعأ1 اطع تعطخ ام

 اخت عوام, اطقأ اللوك مما ماممعتال هل الا ع2ملقل !قصل, طئعدلندع اطغتخت 15 0 اة/ةاقن ام 11118

 11عام, اطغ 1 عماماق 01 الطعم آكلاعلت 8فلرو معابعل* تانز60:)0 اطغ ولع طصعودسكع 01 اطلع

 ل15 ماداع ستلط اطموع 01 اطعق (ندصفل هآ ةرصملمسمت '[طفأتت 1 عاطاق نمنع تتااعت اص اطع ة1الاط

 (62) ةكسمتعامول ةعءانتالع هذ ©ءمسمهلقب ةةعع مقابهك, امو 3.420, 1تاع. 30د وسل 2997-30.
 (63) 0155 خادك 001/18, 8/0, 2تاوععمن "آك] ءعرددرا زلال علام نهممعأ لعا نم علو (ةامأم 117": مب 01

 (64) آم 1501, لع هله ا هانع اكتموعك ءمرستمتسس لفل اه ةلعوتلف 8ةلتللم ان نملعع ه اطممأع هك ءعحمم أ تحت زقثأم هك الطف هةصقلم تأ 0عهصملق. 18 ملمع
 6علباقم زن (تةماقم كماحعع ءأ ]ندوملم لع م عسمم لع اه تسلم لع ©ءهصقلفب 1763: مرت 4-6.

 (65) 8ةماماهمدع [كهتدتععد ةعاع (طقأ "هع اقوم نم اناطرعم (نوم ام ععووزلم جمع اع (ةعاتيمعل زل مدقيح زل عانقولف تن عا ©هومعزو لع عقاملم ا'
 ةهوانع] زكام دع اطقعمم ]و5 همءلعممسكةك." ةععللتالم وأ كاسم هع 5عمع. (نهيمسمف زل ظنعاتادك, اع. قرم. 8, هلأ. اا

 (66) 5ءع '!هطآع.
 (67) الل دعزدل زك هديك ومع هدعممنسم اطمن زم اطع العوم تأ 0ئةممملو ذك ترانا اه 527 صر2ل. دوم. 8قطالللفل 51011010, طلمسلنعأ! "151علتلدم لع

 معدوم, ءقةمهعللمل زن ةهاعدق عم اوك خاردابزدنعقك ؟ةقاتات ادد انئاعم5 لع طاوطل ععك"'ب
 )6 0 0018101182, طله. آ2ةاهوعععز "اخ] ءةموضل سن كلام مهجممت لغا كم از زعم (ىنينام 2عاآا/ )"رحب 0
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 ةعتطع ه2 اع ©هاسسعأا وأ 02ةطهلق. ل1213 0ع 2ة1علع5ج صل 82101هدنع لعأ اختص عون,

 لععاوممل اطقغ اطع عالج 7عرع لت ةمل اطع هتممع ةصمعطت70لعل ام طع ةم0م11عل. ممتل 6, اطع
 ©هدتمعتلك ةقاعع0 ةعدنم غ0 ؟عدمععأ اطغ ؟ةعطغم ةصل اطغإزن ىعصغ م اطع لان08ع5 اطع اعداتتتمإ' 015

 5ع عول اص عدوعو. ليوم (نطت]هزرتمصت, طعاعططماتا" 02 اطغع نادةهاعت 0ك كوم آاناق 01 01ةطت308, 0
 دعوتك 510, "عمعسصسطءمعل طق كتدامطل5 01 113821105 04 اطلق هقضتقل 151 زالعقتذ ةقم, ةقتمان0
 1480: *ذخيمروودعع ء ىوطو ]4 لقعرع 0ءعونتم لع فقجسمامماه م7 نالع 2101م5 ]4 اعنا 56
 1عودازجم »م7 7716ءءم وانع لعاأم ]ع طاعو هأ زغ عرب لاتباع اياه ععات عمت والع ظلعدع 220007
 2عآاد, 6 ولع كتل متتتع عآ 1167120 ال6 ءعدأع 16دأأ عمو ةاتنو 021ع0 1ع ”ءعملم#» لع اه لئعطم
 هعءوتيام انام ولع امد مءعاتمد لع امد لقعطمد» ابعمدتعد زر هاونعتتمك لع اهدك ظاياأمنمك ©
 معاذورمود ء ة8لمهبسععرتم ع ل270 ءءعالمانو)+ لعأ هعابو لعأ هعنف لع |ن لأعط# لعءوالا 17 عك 5
 ع7 ع 2210 يائع 767671 165 لآهك همز ىابك 20ءاعك 72 ©أ 0710, ات 6 زاءرتص0 01/6 08
 هدام |!كمكر يايع ىع هدا دمع 65 لأمك ع لوك ,2هعطعد هت ا[ عنجم الع ]ه4 بالعز[ 417 . عوصعأك ع0
 لع طظدوصتصت, 561 عاططماتا" 0 دوم آءاتتك, 75 زئعدتك 010, 5310 اطغ هةصع. ذلممكو 1عاقن, ذل 2601

 طع همنا عضو1من, 0ععاقتعل اطقأ طع ولعت“ موك ندعم غم اتمام طع رنطعمدا 2105 اطغعع لققو
 ءةدعاط انطع

 طعم, طرعوصعتوعم 0ع ل1112 دعمغ ه طتقعال هتنط اطع واع" للك1510هم0 01 اطع 7/ةلعت' أ طق
 0عوأ 5ماتسوي 1) نعجن متعطغ 01 اطع زعمت“ طع ؟ونعع طقل ام ىدمماإل طع ملطوتعتس ظمدط طع
 تان 5عأ "موته تمانع“ ]ود هاوتطعد م١ فدوعك لعأ قلاطوزنعارب ١ 41ءمعوانو زر هدام هك هكزن 707 4
 موسع هسئونم”'.ى. صل اطقهغ زك هبطإب اطعدع (00انمعتلك ءودلل دمع ونمت لستمع اطغ صتعطتب 2)
 "1 طع م]طةنعتص ةسل طع ثلءوجدطو طفل داكص عبعرزن كنصلقإن هند اطغ لهو ام 7ةدمعتك, ةصل
 510033: هس '1ظطبتلمإتو تمص لقعام غم مموطز 3) ءالعزإن ”!طنتكلقزن طعاشءعم ةيدتلم 15غ هضم
 هامور طع معاوططمابتو ه6 اعمق لعفحم همع 2مامتكأط 04 طع ونفع“ مس ممم غ0 طع
 ىانصوعأب 4) "10650هه/, 1علمعدلوتت, 2ضلمزن ةهتل 5ةنن10وهن طعاس عم ةمدتل 1, ةمل 0000
 اطغعرنع بعرع اتم طتقصمر مس طع لتقعبم غم طع ةتطمعأ ةقل ةئوصح طع لهم غم طع صصممب 5)

 طهاج عع طع لقت 02 دوتمأ لوطم ةقل 0هام6عنن دونطع 111821015 560 طع ولع“ تعال ل3
 11013 ؟65معاتو 10 اطق ةانطكعأب ةصل 6) اطع اتتعمغمانك 01 طع عالم هلآ 8زدنم ةمل ثالطقمز ةزلقت"

 80 هدغ عطاتتع لهن 69ءلثن 8ةعاع '1انعدلمإل, ا// تلد عدل وإن, 1102ه هدخ 5108م7

 4. 1ع ؟1112ععع هدم طع 11ءأ05 هأ طع نطلع ظعتمم :

 ططبسسع طع 211/1 هعمطتتتب اع للة ونمم 06 طع ونعم 06 طع ظلحع ©ةمتا 15 ممكسمعل

 ى5عانعرمل انس عو. "طلق هعمانسا 15 تعم طع دبونعت لئحتكلمم هز طع الحمر ظعزعم © زم هنلعر
 16 83010 ةمدصع م0مطاعممو تعط اطغ دونما“ 05 اطغ (0ةصقلف هآ ةزنصملقصقتر ا1/1056 61
 ل11915100 15 تمام لم طع طعوتسمتسع 012 طع 2آ/15 هعمضتإلا ]م طق هلع للاللوضمم 01 طع

 كلك مرن 8ظءلنم اطعتع ةنع دمع ا؟هعنع 060[000مك غم اطغ هونعع 0 مومملفسةتأل)ا 1مم
 1 و سم

 (60) 1ع مقنعع لتطزعلمال هذ الدف ظلم 8ةلنعم بدك تاافم زد 1334, هل زا وع ةدتواطلعل زد 1356. طم زرمقمد 1348, 1364, 1374, 1404,

 1433, 1445, 1446 ةهل 1496 سبوع ءءيتتعل طز طع هيتس عععمت, الع نملتع ةشل اع !نموع. ؟طسمت عمدت ةععارتاتع هغ 0ءقمقلقب 560
 مقاقك, امو. 3.429. هاك, 3207-257. ذهع ةعمموماارب 01185 مطؤ 601/82, طلو. 20هاومعع "آخأ ءعمومان طتعمأم هقتقمأ لعأ م 8 أعم
 (ىاعأ1م 5>لا/)". 0و دمرسع رمععمأا ةيعابقعماوعزعما طسلتموكب دعم 8كط ]لام 7/10 28110, خلمصسانما ةسل نال نك منذ 001182, ]نقم

 لووعب "الانعالوم ةممرامتمصقك 8 15 ةعوانعمأهوتق عوض ملتعمق. المنقمتقلامك معمل اع هلمو ءآ لم 8عزعم", ععستمام لعل كعماعم لم كسل هك
 1151و عمم لع 0عقمملد رب دب هظعتوم, 4 (1990), مرت, 11-1

 (61) ]ص 1445, ه هتتامعدك [ةمدعضتعل تقع لتع ءعزأ هك الطغ 2ورمل هع 4زمهلدرتقع 2وك و "عالق لع اوه ءعيعوك لع اه كلل". 84نصت كرمقل
 ةجوارلا هه 0ءوصقلقب 5ةهعع ةقانقكر اعمق. 3,429, ؟ناعب 309-317.
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 تاءاسطعلاو تاسبلقتلا نم نورق : سلدنألا 2220-22-2 22 ل ل ممل م م عل م ع ل عع ل ل

 رمرنماماك1011 نالع عمتخم ءأأم مينو, ماكو زن "عونبت زو و ةنايعدات لك دع ععلموج ]وم دعو اهعءوم ١) |مك

 عانقت عزو زج تمتعت عنيت لعرب مجده ةج اوك ىع عمدت ءدعر زن للعم نالع هجم امين هب لع ةعرجم

 هداه هةطالم# دع ىاي ءمطتالم ١) انك نعوم لمز:وع لع 8هععمب هدوم رتمزنمت» 7 0ع مرسم

 :ءوالآع»6 | ىالكملقءطم ١] ماءم مما“ امعاتدمولم هآ معوستع عىعطودم. 1:ومعزوعم له
 2مل

 مكااطماتوأط اطتك وم م0 120008ط1غ همتصتمم, طع ل08عق نأ اطغ 171/ةنعت5 عقنع طق دوام

 ام اطغ ة111ةععو. '1طعزن ةنئانع اطمأن 1) ظوصءلدعمو لع 2دلت112 معاعت عل ام طع آئطعو لع 35

 موتمك (80601ع ه2 اطع 1[ةنعتك), ذه مبطتعط (طغدع ا(1113ععم لتلملا ةممعقت طخ اطعإل م20[عدغ

 ةعدتصوأ 1( 6ءةءوددع طع 6001ع »بدك لممع 101 ععااتسو اطعدع ا/ث11ععق: 2) لعدم اع اطتك, اطغات

 عطاك جيعتع :عدمعماعل زن طع هنوامتمب 3) اطغ طمماع امللتعقنعل اذع معمواع طقل ه معطغ أم

 ىوتعتن طمغ ذغ لألم" ىانم»ب الع معمماع طفل صم تكعاغب 4) اطغ طوماع لتلم' 1هعان1216 1

 لت ئامم دباطعم هلع زك لص ةطمتت دانممأالا 5) اطعدع 1112 مىعد لتلم' ندع ولعت" مدع لفصل 50

 اطعرت لتلم" طمع ام كعوص اطع هدمقلت 6) لأ دبهك لل ؟عرعصأ اطقهأ اطعنع تبعنع رنطعمأ 26105 هت

 تمعإل هلك, طععوتندع طع مهطاعمت نوع اطغ م عاطغ ام انكع اطع د وأعتج 7) طع هساطماتعم زدكأ طقم

 10 (ملعع مهتخ ذم اطغ اضتعداتمم ةلكدتتنم هطغم هدع طانتالتصسع نقع طستلغب ةصل 8) 1[ ةوامطاتمطعم

 اطع كوطأ 042 عالعإل همع 0 اندع اطغ 7/وغعت 8حبعتحت 00ان7عأا عقنتع مولع" نأ 2 مدرصعإل ام ةلممكم

 '1ء110 1 لعاعمل اطعم 0عزمدنع الع ]00 عقم 01 اطغ [١ هنعنو ه1 ةصإن هاطعأل زنك.

 8قكمينماح 19, 1529 طع لسلععد همرصتس 7060 التهغ طع دعاعطط واد هك اطموع 71112عقمه ههانآف

 اضتعمأع طع تطعم آ5ع1لكب زل العزل تواعتتل ازمعاإلوت لد هد عدتضلعمق اطعزن نوانلل طع ةصعم

 2.000 10 نعل عك, 18/10ثتمال عت اطعإل طقانف ام موإن اطع مدتعع هذ طع ولعت, هنن اطعزن 70هدن10 طع

 لصعل داخل 5.000 مم مدنعلنعو ام اطغ ؟ةمدتنع وأ اطغ قصفت. 81ةنعاط 24, اطغ انت عواماك 02 طع

 توصقأل هآ] خرهملقفسمت' لمعامل اطقأ ظقصعأقعم لع طولتلاف ؟ةقندعل اطغ همعائططوانت5 هك اطغع

 تمهل 01 طءات عمور طاناتقت فك, ناتمأم]]ةك, لابد, 11011 2أغ هل 7/12221:6118, 20065 10 770غ: "لع

 © دقت مءأم نالع ١0 لع ءأ نهانف ل 11171 علللا0 جع50110 ]7201 لانع 10 شأتع طه ]مد هاحئتطعك عكا
 ننزرولوولا 60 « (58)

 ”[ طع ةناطمتاتعك 01 طاياتقصمم ةتل نات ةصتاا وك دتنماع ه طتقعم ام طق ]00عع5 02 اطغ ١7 نعام

 1م لعاعمل طغت تعطخمر الطقإل ددلنل ""نربع لع (ءرررجو )1111161107101 0 هداه عه016 ]م5 لأ طمع
 اايوهتنعد مجعرتع»ا لع" ءعطم ء نمرنكذسطت'ء ربوتأماواتاع لع مرقم ءأ نعانو لعأ هعءوتبتم 02 اه
 ]يعرتنع 0 ندع لع مللت عمت نحلع دع لثعع لع قجتت لكل, "عك اطعوق5 تزد ءأ تتتص عاد هزه م2
 الع "ع5 لأ0ك 0011 ىالك 110/165 الع ى1)0 ز1ايعانع لألعك م جانعانع 110 مك, نمالتنآع)16 0 50282)* عرج ]05

 07105 116 نت © دع ءدزجع 0 هدام[ [[خءكامعأ لع امد رجلتعك جم زمان لع اايطنأ لكر ع عن همه انت تتتم

 ]05 1[1ءت1زج05 © 30201165 نالع |م5 >ءجاتمو لع |م5 لأ عمو اني عون عو انآءرعز7 نابع 17165 0270167416

 ءأ 71ءوعم رجوتم ىانك 56157 نمد ىعوانتا نع ]م ريكو لنعطم ههروكام جم“ |( )1170111101501 821
 هدام لم عع لع 8ظهععور دعوا مز0“ لعأ نرجو زور )069 “٠

 1 طع ل008ععد5 اذدانعل هد تقستنقلتل ام اطغ هلو 1عج ننن [عععمفا5ك 01 اطغ ولغات ام ةهعاطع

 116105 05 اطمدع 00هانصعأاو, هلع 3/0161 تل 11 اطعإن مععلعل ادتعماتمم هم الطعزب دبأ1] ؟عمماتا 10 اطع

 (58) 85نمنعاممل فععارتاب ع, مشق. اعمق
 (59) ةكسنعنممأل ةععللتالع, ءدتهلق. اقع
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 111510110 مذ528015 111 151601110 0117 ]0

 ونالع 7050105 4 11ال651705 0711622507 ع5 |4 ى0][هن+ 1017147, 207 6116 ىال ةدههق115عم 070
 رابسرجامر هيدتمو زن معلقا مك تتاح[ جوبعمالم لع لريعزا عامل" 66) ب

 8لوععأط 29, 1529 صعألوعم 0ع 201112 70أاع د طتتعأ ذم 0[0عمر“ ام ةققالنع» طع 1عوات6قأ 01
 طع 71112 عمد. 8ع ددتل اطقغ اطعزن طل 20 كك عطخأ ام اطغ لع 101 اطغكع 1235025: 1) اطعانع /ةق

 رم 1:عقععمعع (0 اطعوع 112 ععد اص اطغ ةصعاقمأا كاتكامالك هم 58 (نةمقل ه8 ختم لقتطتقلج 2)

 نباطعم طع لمعدسعماع ؟عاعرعل م طع ءكعدصتس8 01 اطلق هقتتقلر 6 7]53 "ويم ءبطمرتملم ءآ رمق

 لع ماه عم لع ملم هنتم هج لع ةزدمأوت كععلع ]ه ظابعصدتع لع قةلزقعم» طوكام ءآ هلعوتتم 6
 الثوم ءأ 0ءععوابتم [مد عا هاعمتتم لع ا/لعصمب» ر لعدلع هآ تاوعدتام عم)" ىالك رجعت عتعل0ي
 هم: هزرايفم 06 ]05د كعأ تاطوزنعابا رب ,شاعمءلان# ىءوانتام 7105 [ه7عم هز» ءآ للعطنم ءهرجاطللم 6

 6071:1166, ف مه |ة:ماقت آه كل لطم 0ءعوربأم يع 4 4ع كمتخامت 006 ءأ هعانم ءهطع اه رثغع1ع

 ننعم زم والع ه 46 كلبتمت" ءآ ازصوامت“ لم ملم هععوبتم اعد لنمف” 69: ةمل 3) ةمتن
 م0013 ه00 زد ةصإزل ةقمععأ 04 اطع اتت عمغامم هبالط اطع ولعت" 01 طع (ةمححل 0 خرم مل ةطقك
 طقل ام 6ع 2ممرما عل زن طع مج عوتلمت» هل اطع كاين. آ0صورج ةكلمدكو لع ؟7عمععوم,ر ظعوصعأوعم ©
 طولتلام ةمسل اطغ ائمعمعأقلم توق, "طع مامطاعنم 01 طتخ 0162 2/835 اطقأ طع تبطعما 95

 هبعرع [عماممعل إن طع ؟نتمعإزنة لق, 50 اطع آ7ت1ل5 5هعلع0 2 عماتنأامع نانقماتاو' 0 7/ةاعا طع

 1عوكماتك 01 1فمعادعم لع طولن112 م1090 اطقأ اطغ 7ولغ“ 018 اطغ (©ةمقهل 05 خرم و لةسقت
 طءامدععل ام طع كون ةمل هنطعتن زتتتعقامتؤ, طانغ (105ع 1113 ععم طق مم كعطغ غم اطغ تةلعط

 انعم اه 3 20010 عما 01 7/2161 101286.

 "1ع 0 هنصعألك 02 ءاتعت مو, طاتاتةصقك, ©ان!تةمت1]ةقر لايق, 1131036 ةهل 112ءدتعمم ةكاععل

 اطع ل10 عمع 06 اطع 11 جنعرو 10 ملمع 0205 01 >/ة(عتك 01 اطغ (©ةمهل هك خيم هلوسقت' "عدول

 06 1765 )1 1765 0011 112 76 عمك 6771105 111651015 207165 201“ 14 1:65 نكأ ل24 والع هآ !1عرنرجم هبا

 06 >ءوهل]مد »م7 وانعأ ا[ ءصرجو تو ةعاعأا زم عمت ملأ ءجلو لع ابايعدا»: نك 76ءءلعد لزرسمو

 طم هعامتج 42 اه نبع دع هعمدةبسطت هك طمجع# امك ةعدصمد هتنأعالمك, لع زرسجعت متم

 2[ ء7نرجو 000 ز) اطاكأه 7716710047:011 لمت“ ىاي 1101107111 ءاقلم ممت ]مد لقعطمود "عووفم7ءور ءآ بنهأ

 ىع اء 7هالزكعم زر 6 ]0 والآكأ عمت: تيصألا عمت" وهنع 1 ومعتععم لع مملتآاد, هفصتتتما» هلم" ل6

 امك ههالسك |65 !مهتت0م ولع ن0 ١] صدأ عدمت“. طع انتل ص عمم ه86علعل طع تولع طععوسدوم لأ

 بوق 2 زنعوتن 01 ل0 عطا ةصل اطغزن ؟عقنعل ظهر طق ه0

 ةلممعط 26, 1530 1هدعاوعقمم لع 2جل1115 ماع ج طلع !عانعت“ ةمدو عاصم اطقأ :ةواتعقأن

 "لج دمماطأعد دعزدم7 6ك

 1مهدعائعم لع طولناام لحم وننعأ دمجنع»ءماعك ممكملم طاعع ه داعدانمك هلعرام

 16 01/27:1171127110 )' ع! 01 عداه عام يهز" ع يريم رجم لأ ءوعرب رمت امرت عرعتمد عمت 1702م6 02 ]25

 661/1645 1/6 61117211 هج عوام لطلمو د حعت كمت نأع الشم ى171 يالع ما"أر11 عزو ىع زز/م7مك عزا ع

 رار ا 46 ]هك همدبسط» عد وبيع ةداعاطورتب هدعسامو. !رمدانوو معد ءعلمو 2101 عزنعز مزجت 118

 مدا هكع امد ءمدطيصطتءد لعأ هععوبتم لع فججوامدته كع امك وينماعد ءآ ماعععرنع 00

 06»مكا7هعأم77 52 عالت والعأ هاعمجللمع د مملعع هعم م لعدم هدعتنمم ممر" ناجطبف لع اه

 (56) 88سسنءتنمفأ معءاتاو هع 0 عةصق لل آم 6
 (57) 8طن ءنمدل مع نتالو, ©ءةسولقم عقم
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 تاءاسطعلاو تابلقتلا نم نورق : سئلدنألا هيب هكدا بدنك و نو ب داع وس يطحن م تنل داع كن راق اج ماو اع نزع ل اطال قا

 ]امم نالع آم ماللتعدو ءأ طمجعأر ع وبع رم يهم ءداع 1عكاتعو رجما“ ممتع 0ع نالقع)ا 0
 مالعدتم اه لتعم عالقت له © نالآعا» |ك4 مجومعلتنم اذهك لع تونتتو له ان عنو هرتقمت ء اه لعل

 هععوالاو عانت لمضماه ء نسوا ورونلم|و** 62)

 1312): 4, 1524 طع طمعا عططماتت5 01 71 مقن' ما عوعمأعل طع تبااطعذذ عاتقملم ططعم 113
 طعامرع طلك هممت ءاناممد الوطتتو طعم ة/لنعو, 100 زعدمد 010. 8ع 0عهعادتعل اطقهأ طق الصعب اطع
 معمماع زدلماك عل, ةتل طع 20060 طقأ اطع نعاعططمالا5 ه1 ا/1ددقتع طفل اأطع ةماتتتلل مقتتأ 0[ 6

 ءدمقت, ةلاطمات ع اطغعإت من10 مقلع ةعدقع ىتلط طع 1عودمت5 هك طع هقصقل ام لعقجب “اوه ميعرناسم
 26عا هوان والع انه جم“ ]4 لثعام مععويربزو”63), طسغ طع معجعع طعقجل اطقأ اطغ 1ةدددتتك عقكع اطعم

 هلال طع تولع "رومرع لابد عت»مو 1 ىلا لثردعرمو ىنانو اه لأ عطل قالت م0716 ل6 ]4 ل1 ل4

 والع ]م5 لقعطمو مءجأ10س لع 8 دمت“ [[عرتعز1 ع اىأ 3غ انجاب | نان0ن+ ت01: ©أ نال0]4110 11لعلل0 ]25 0

 هنو وبانمسام مورو” 64, ؟1ز طع [هدتسلط مقلب "امد لزعطمو انعوزتمك لع ادام "1 ءومنتت 5
 ىالك عمتجعك, انارعك, هاطنوك, جورونمو ءلزرممو ء امو لعربمم* 65). ]طع معت عططماتنتك 01 ؟/لجمقت زانكأ
 ؟ءعموتتعل ددهآ] لوتت38ع5. "1ع 1ةعودو# م10 5 انعمور“ ىبالم هقلعل ةطمانأ اطع ة1ع8 ةم0 اع

 ءهوطقل

 ع«. ةولمع 71118 ععق 8لهدنط ام طع 011ه 01 0101302 :

 م وىانأأ طوانوانغ طؤن طق معأ عا طوانتك ه5 طءاتعمو, 8/12هععصق, اناتقممك, ظات11ةطتل11 25, 98
 دل 10151126, 71112 عقد جعقنت اطع اجت ه1 6ةتقفمم, اذهص 1530 ىطماب نك الع 1 عطغق 01 طقأ 8569 0
 طع واعر 01 0عدخ 5مل0 عد: اطقم لهزتد جبطعم اطغ ا/وأعأل 5011286. طلق اة عطغ لذ ةلط 32616

 تنواممم طعؤمتنع اطع ©طيتقتماتمس همموانعقأ 01 طف اكتم علمسم 01 0دمصقلو 12 1942 ةضل 1[
 1[عومععاع0 زن طع ©طتماتمم نانا 0111١

 1ع دولعأ 7/05 للعمل زمام اطقم مهتاك, 086 مهل أم 2عان عامؤ, 20عد 10 16113
 دنت ه (طتقل م طناتدصقمك ةصل ناز ةضأ1 125. 15 1530 لدع زتاةعدامز5 05 ءانعنم5 ةكاععل مع اطغع
 كعطغ 60 دونغ, طععوددع طع دعتعططمانتو هل طاناتقمممك هلتقملإل طقل تنةنعتعل. 1طعص اطع
 معاوططماستتك هز لسمو ةهقل طناتقمتلاهك طعععفل اطقأ زانقأتعق 39010 هج طةانعنمذ ةضل 11ة526عق 0
 لعوجب طع ونعم: الع لت ئزما طص اطتتلم رماتقأ ءكماتاتل ان عض نابع © 110501105 06 11211120 11114]

 هيدتأ عم رتل علم أ نأ ن عجاف جوت"اع روك 7ع" ءرتعوع | اعلم ملتتع لع مالم ءأ هونه كع ءأ
 2ءءوتيتم ١) ظيعتتمد (0جودأع لع 4ازم عمر رن لعالم |عردعرتمك عمد عدإلم11 0711 يهلك ل1716 ءم76 ]4 والهأ
 عىام77105 ك1 7217105 051000 اب موزي لع "عوعمر* ميعكازمك رجامز165, 6ك 05ل) 0116 08016 05
 ربععارجمود لع طوءانورنمو رب ةامهععرتم نايععت عزت لطودم» امام ءأ نهال ىالا+ 0116 110501705 5

 ترجمت ع عج عرومك لعالم ]م يما طقذ متو عرج لفو رايعاتم ر لع داانعق1705 707165 ا 11660246 ى, ١)
 2079146 720501705 0011 رهانل7720ل0 1116 ى170 705 عكال011 700011011105 1011147: أ 0 8ا16 01146 05
 م6716 عو3عع )إذ ج01 و1/6 161161105 0116 ءدلم ىع جماأللر0 ىعوهالإلا“ 0]6110 )) لاللك1)110, 4 10116511 ابك
 متعطععلعع يايات ءمتتمو 205 7101146 لمت“ ىزي 7101 ]017112310 حالا" ل يالع 52077105 011117016005 1

 2ظ]|601110 1051 1 8 20 1011101“ 6| 001101 1/6 1105 6 00111210110 ىلع عال

 (52) 8اكسصت قرمقأ ثم ءارتالم هذ 0عممدلو. 5ءءعب ةوانقك. آعقم
 (53) 854نمزءعزملل ةعءالتالع هأ 02هنقهلق. 5عععب ةرئالقك. ا عع

 (54) 84نمز مما مع ءارتالع هغ نردد قلو. 5عععب موالقك. اعمق.

 (55) 38ةكسصت كرمقل خم ءارتال و هذ 0عمدقلل. 5عموع ةقالقك. اقرت.
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 11590110 ه5 25015 11] [51ذقل10 011غ طاش

 9ءعوابتم اعد ممرطيسطوععرت رن هجتطم7 علدع)ت 111 مايكل دع]1 01117041 ءام11 © ءالم ء ونع ءدنم 3ع ©
 1مرتلم مهزع بكم ع قدبصنط7ع لعدم هرتتعك نبع ع عمتت2دع ]4 للعام ءاطامض لع 0 هجمقمه ©
 تسئانمسمع» هرب عجم لعد !ذعجومع ء لعدعدتانعك هلع عمضملم طمدأم ءأ 165 لع همزنو ونالع »جه5ك0 ©
 مثلا ء نينحنعممو هديمويمتم عمو نمو" 60 م تتقعل اطهغ اطع معلعططوتك هآ ؟ذممقع طل
 معطأم هلل اطع 1عووورو 2ععمومتممل زغ , ام ليقع انولعم قمتم اطع ءقصقأ هان انطمع 01 اطع )عقل
 ةضقإن طماط هع طع لوزن, زانكأ مقياس طقلأ 06 زاك تيضعمأ م1لعع. 11م 5210 (طقأ طغ طغعقتل (طقأ ]نق
 ه1 طدجتت لألم" ؟همأ ام 5ها1 طع هولعع ام اطغ معاعططماتتك 01 ؟لذدصقت“ ةععمءلتصع ام اطتق
 بئامعمو, ا؟لتعممم ؟عموتتعل اطع ءقمحل مطعم لمص عمك ةتع ةطقللب ةصل 0نةصقلو 1ةمونتعل 1غ اك

 اطع لقصت 3 ععد ةقع 2201: 1127011011

 تيئامطول خلص علعم, هعائط طومان ه1 مل دعمت 70 زلتدقك 010, لعع]1دتعل اطقخ طع اطصعألل اطع
 معممأع طصكم]117عل ذم طع ]نان عدتتممر ]طمعا طع طقل صم ا:ءاه0165 ةصمضإل طعس, ةنتل طغ 4
 رم عون ه6 ةمزتطولزت. "طع تهتلمعوو متمعسمط عنف طقغ اطغ مقعاعططماتتق 02 ا/اجمقتت طهل اطع
 1مستط مقنع ه2 اطغع ولعت نمتطت 2001 0 ةات05عأ, "8021 ءادلم لع اه للعلم ههانل4 ت2 ءأ للعام

 2ا6جررم 1000 ]0 وابع يابآ ع" ءرا نمتتتم لع نقدم ىربجنم جتمرجأو ىزلإ» لاطعت» رام جمعات طعقمد عمت“
 كتءنم طمعا لع (هددولم, مجرب ممد١ ءأ لثعطم ل7 عربلممم» نأ لن ءرلمالم»ءد لع اه كعلم
 هعووربتم لع قمججفلمتتمتم ع ينبع هتتكأ |ه هن داعم ءعداع لتعلم اعداأوم الكت ء عال27 04 6
 مامك 06 انعرتتنع هنتمك كتتاعد نايعكام لثعطم كامل لع 0عمدملم ركبععع لع لتاسمممكد 6
 0ءوروانمك هعو ةهكأم ءآ هدم ممكهلم لع تلا ع ييتسآعنلمك © انعزرولم ه4 زرممو مرووواثا)ب
 ]180 عونمتت, اطقأ لوك 20( انكا18], 2110 طغ 1[عدوودتك 220 20 لاناإل ام 00 اطقأ. 1181 ال35 6عولتكع
 0 طع ولع“ ه6 اطع هقصقأ 7/35 5680 اه اطغق تئاعتتك 01 (ندةتهلمفب 50 2عاعططماتلتق 01 اطع

 م1طدتعتس طقل ام ؟عموتن طق وتحتفل.

 1ع جبااصعد5 مملتعد اللقك, معاعططماتت" 01 مالقعمت 5210 اطقأغ طق اصعب طع معمماع

 زمام11عل0 ذم اطع ]10 8عملمال, عءععمأ لاندلت 06 طهعانأ. طع ءواتمع1 لعل جبان اطغ 01161 65
 هل طع 5د10 اطهأ لا 06 آ0ةعانأ 0100" 211[ 0 5ءأ]1 ال16 80م1 ام طع 21مل 0ان15 05 11211
 طععونندع طع بوماعل ام ىعأل 1( هغ و طاوطعت م1 عع. 8ع لقعاهتعل اطقأ كلعاتل هكأاإن هلع اك مهتثا

 ه1 طع ءةصقل.

 طاعتملللو لع ظويستمت, 100 زالعوتك 010, لةعادتمل طن طع اتعاب طع معمماع 12170110, طانأ
 طع لتلم" المتبل لاتقل عأ آان عانآ. طلامقأإل زةولك ةيكمر, 200 12016 5تعوانكع 01 طلخ ؟2لطعل ةق
 عئمسل هن طعتو, طع اعمعرب اطهأ اطغ معا عططمانت5 هك التوممتع 220 اطغ هاني مهن 01 6 2/218
 ةرعرج لهزن, متم 200ه ام ةان05ءأ. 1ع ربات عود [عردعتم طتنعل اطقأ انقاثأ 1509 طع معز عططوان5

 ه1 ادمن 12820 ةيتعع دهممعاتسعك هتاط اطع 1ندوورك ام عما ممتع تولع عود طع ءقصقلب
 مهالاسمع 2 طقا# ه2 115 ماتعع, ]1 طمانعط اطق 1ةدومتتك مانا لعطإل. 11612لعل 0م اطع كعوصتسو 0! اطع
 وصقل طغ 5310 "نبع لعأ لأ علم ١ ءرورجم اعدم نأ نعكاع حجم نيودءأم أن النعم لععوتنتم ع
 نيمار ولم 0 عمم هاونسمد رجمزانلامد ععزع |مداثوو ن دماكأو ىزنعاتنمتع ةنعررلت» ]آه ععضلع لعأ
 ماطهردوتت كع اه لأ عقم كقاطامل لع 0مدمعام نللماطمت“ ء عمم ء الورام#“ أذ لاعقم هععومللم
 06 المك متنم ء ونانع هداع اهكاثعم هن ماكاو نانع ع |ن للعقم 0عءءوبأل 0114 ىاءازتجرم التام عال

 هالع اعلام هتنتعم لع هتمصلت“ امك ههابزءننمك نتبع ىع وجعا عاد ]لن للعنف 06عيالأاب 51611040 0
 تس سس سبب ب مب أ |تآ

 (50) !كستعتمدل فمعءانتخع هع لعدسملد. ةععع ةهدلقك اقع
 51 ةكصت عمها ةععءاراالم هغ 6عمهدلم. 5ةعع, ةهالدك. امرنا
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا مك اع كج و م مدا ام نطل ويعم و اعل ا ا ع

 1ع زال ععم ةععاب5دعل اطع معاعاط0اناك 01 الدعمملل 08 ةمم10م1121028 طع 72161 طق
 :طعامدعد 1م اطع كون 01 0ءةمملمز اطغإت همملعردمسف0 اطعطط ام 5دعا 5ئعع اطغع ا>/ولعأ“ 0 مقال

 10.000 مه وبعللمد. ا7ذجمقت" ةممقه160 طع 2عدتصسمال 6216

 1123 2, 1524 عع مالعوعمأ عل اطع ننعوداتملق 01 اطق 111 عولتمال: 1) 15 اطغ 17/1655 5
 اطعم معمواع ةملماحعل ص اطع انا عداتممب 2) ال طع اااصعدد 1[ض20الد اطمغأ اطع هعاعططماتتت 01
 اممم“ ط010 طع مدتاط مهنا 01 طع تولع“ 0 طع ةرنصملقهصتقت“ تمصحأ, 1018 20011 10 310156أب
 هل 16 عزت زضاعدنع دهرمع 1مملكز 3) 11 اطع دبئاص وك اطمماتب أ اطلك /9اغ1 56ءاممم5 م 7م
 هم 11 كهرمعمدع طقق اعل 10 همما0هماوأع 11: 4) 16 طع ؟تامعدو !ع2ماتل5 انها اطع 2عاعطط0ان5
 است عوتع اطع اهل دبتلط اطلخ وامن ةصل 11 طع 1عودورو هرن طع دعاعأطط وانك 01 (0122208 ل1 5طدتط
 اطتق طع1معع اطع مصوانعدأا 01 0هصهلو مزن طع تاما ةصقز 35) 16 طق ةااصعدو [طصماتو طقأ اطع
 معاعططمانتك 04 املعممت طقل تعطغ أم لقت تندلع هع طع هاطق طماط علامك 01 طع لقتن 3 8
 2 214 014 طع انكانؤ1 ما36ع نمل 15 الع 1عووورتك هتنع 0هط11860 غم ةدمماإل اطعام اطع 73غ عهج 6) اك طع

 بلا عدد اعممتتتك اطقأ لنوم لع ]حج عابأا ؟هاابدع 0 56أ1 طع رداع ةصل ا طع ماا ععام صم»ع اطقص
 طقلك هغ طع هنتعمأ ماتععز 7) 11 طف تلات عدو اطصماو الطقأ ااطع هعاقططماتا5 هك الاتمقنت 4
 متمتتارت هم اطع معاعططوستك 01 طع كن هل 0دمصقله ج10 ذك اطغ 1عوؤوانو عومععأ اطنق مالم775
 8) 16 طع ربااصعدو [ممجو الطقغ طع دعا عططمالا5 01 ااجتمت" 120 اه ءاعوص (16 ءولتقل تانعتلل زن ةقت
 ةم4 1غ اطتك 15 6ععوسدع هآل طع متم 01 0مصملمب همم 9) ا الع طبل0ء5د !م0انث5 (طقأ 211 اطتق
 15 مانطاتع حصل اصمت. ةلوإن 3, 1524  ةلنم ظانععوانتا, :ءماعدعلاتمع اطع طعامقط ط0ان15 01
 الجم, ماعوعمأعل اطع جبزط0معددعدذ ىلمدكو م12 عزنا ننمل, (ن115غ06ة1 كاسل لعد, كصلتعد اللتر
 طعمصقمسلم لع 8وزمتمت, 8[:ةصعادعوم ثاطتممأ, آانتك خاص 0ءولتم, 0012210 8ةوانت, 1عاطقملم تأ

 25233: وام, [ءمقصلم ةطقاتتملا مه 220 015١

 مامدقم م4]عزلطتمتب معا عططمالا 01 ل1001, 70 زبعدت5 010, لععاةنعل اطقأ طع اطمعألا اطلع 0

 لانوس ع1 وهنأ ةمل اطع معاعططوانتتق ه6 التدمجلل 40 زنئعدتعك همم (ةتمانمل 1484) ةصل اطقهأ طع
 اطمعجب طع ©دمحت هآ ةزمهلمس د“ 50 زيعمت5 همم.طمس اطنع طع, طع اتعاب إن طم ؟2اطعت" ةضل
 عموصض ل هنطعت5 اطهأ طع ممزعططوباو ه2 التعمم لتعت جبونعت "هرم اطع ءقصفل. '!طغ اطاعامعاقأ

 ماممدم لع ةومتامتن نفصخامأعل طلق امداتسممإب تبئاط اطغوع 50105: '"[صماتع اطقص !ةكاإل عوكد

 080] 4 انآأكأو نايع ]ود للعاطمو اء جادمو لع 8ادوتم“ نت !اعارتعلم عمل ىايإنم © 601110 ىالانان أ4 0

 ممتع لع هوابه لع اه لأعطو هععوبتم لع طجرتهكل هت 01 ومات هلا ]4 لأعألم 3114114 60
 0عآ هعايم اء اه لثغعقم هععويسبتم هلم امك عر ءالمالعجد ع ستومع ء عاولمك لع اذ لأءنم ع0

 لع 8ذددمت لعدم »عالم لثم طعام نتبع دع ممرجع ءأ دوأ, يدوم لع اذ لأعأتم 3عان4 ء018810 ©
 مكه ىا)6 ج70تأ0, © 5أ71 لالع 0110 معزى010 111! عالتتع يع نجت” مانع لقدم لع اه لآ للم 0
 عمتتع لعأ هوتبم لع ام لأعطم نععوتبتلمب ء نبع عرب مكثف مم5[ىأ من1 ل1 هتاماأم امك لاعلطمد 03
 لع ام لقعطم ناعوأو لع 8لدتسمت“ لعا لزعطم ةزةريرتو نعم ان[ عارم ه ىلا ءردلم هكاع |عدأألو0 ل6
 نير ه ابكسم ءابعمو لعا لثعطو ([ءورجو ل هدأ ممن ء نالع |و ا2] 5110 0:)0 لعقأ» ءدأع 0

 6 ىال عمفتع )>> ىاب ةوننعأو 6 ن 0170و هرراتت»عو رقريإت نتعأللامك ء نالعكأم هك مايطأتعم ط0 ع
 روبببم* 49 مع معاوططم نك 012 التعممت“ طقال اطع ؟ماجتساط مدن 01 اطغ هنولعت" 05 مز 0 ةطقت
 هدفا ةنمرد مموص ام ةاتمكعأب "طع جئاصعم5ك مملصاعل هانا اطقأ اطغ مغعاعططماتل5 015 128
 زدت عوامل زاك هتآكانتعو ىزر» نبع ]ع ءاطامأ لع 2 هدعمام 11 امد هت عرتلملمت عد لع اه لقعطم

 (49) 8ة5نستعتمما ةيعاتلو هؤ 6مدقلق, 5عععب طئعسدقك. آمل 3
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 2*5 101“ 21110110 م5280 15 11 151 شل110 011/ لآ 0

 هاج هل اطع 1عوومع لعاعم لعل اطهغأ طع تكعطاأ (0 13 عماع هوك ؟علنعع0 ام طع اهلك طال اطع
 طقتصاعأ. 3133: 20, 1523, اع 1685017 لاتقل 6ت] آ028عالا ةانع0 ةماطع 0عأ1160]18ان15 01 الاجمقت.

 اعوؤلسصممتت دطمات ن5 500غ لعاقتلك 01 اطع 058 01 (]16 17711: "مدنو ونالع ءمزن ءأأم مالم ءكعرت
 7:6 عم7 © 761 ع17 ىالك 1767 عله171161:105 نالع 1161071 عرج ]أه لن عادم ظ8ادتتما, ه1 ع0علم» لع آه 0 عقم
 هاعدجأوب ه ادد ييماقك طع علم لعد دعوتها هممت عرتنع اعد ععطاتعدعمع اه لآعاطم تهيتلقب 6 3260 0
 هاجوو 76عاما: عامك يانغ نإن عزا ]أه لت عنم ه]عوجأدب اه بالقأ لقتله |عك جعز7 ع2 ءعم © كعلم
 1ع ءلوممعع 0عآ 2 ءطم الهدتم لعلم :77ءاملأا طفعأف ولع 12]02100 عر زن هن عدأع العنا ماع
 ايكون ع 5ع 0270 ءعانمب» لع أن لكاعطم لعالم ]نك 8 ءلملعد» نابع ]4 [[عدعرت لع هسا عابعل مم 5 هكأ
 65 91/6 611 711 00710 © معرلابإنجأم ]105 ىالك0 لأ ع05ك © هله انتَ لع ءأأمد ءاوونن هانمو
 726202771171105, هال6 110 1167611 0 عالم 117 ]هك 76711 جعر | نالهأ ت5 ع1 1111 76114210 46
 »ءعدلمك اه 867ءلملعو لع اند لثأعطوو انععارجمج نابع لع نتعامل [هد ممتنع ءدمع هعاله 6
 [ه لألم ههعوتبامب ابععو ءقتدم لعوامل لع 7و ردع معزعرتعكتع نق رتل مرام هت ء02007 |
 م05 ءو1011 لع ]اه كأ عله 0 عال4. 6 111[ ]0 لالالالا, "عع تتتمو 7ع" علريردتأ تنمو دعنا ءرتمم |50
 ىالك لا جمد ]4 لقعاتم هعالقم 10 | ميز عدوام لمجمع "460 طمقتلزت, اطق !ةددمزن ةقاععل و طع

 110ععو 10 30010 اطقأ م20مأع ان5عل ٠7/2121 تبا طماتا "ل عطا

 '[طع معت عططمانك 01 اكلدممت 500 2 طتقعأل ام طع "كتطاتصما 01 11/هععروز اطعزن ددنل اطقن طع
 ةلاتس هلل م5 01 لانهم ء] اطوهانأ 8ءاتع هلكعر ةمل (طقع اطغ ولع" 02 طع ءوصقل طءامدععل
 ةماتععازت 1م ا/لعدقتت ةهل آا5 زناقملق. "8/معمز'مو رن ]مد هنتمو انعواتمد لع اه لاعنم هاونعتاو
 قابوزرتمود ةك000 []اج» ءروعرتاع لع آه للعالم نعنرم ء ممتع لعأ لعنبو لع آه لأءنم 02 ءوالأ 2, 2
 1:00 70510 وال© 07107 6وعم رن عك مالعكإو نأ ىهأر ال ع١ قاف 0056 ى5ال011 ]' الك0 © مكانا

 هادعز7705 110501705 ١] ]مد 0805 مءهز10د لع ]4 لئعلم ن]ونعلم ءامولم ١) ةداومتتتمك ىزل» ]10267

 لقكارتت عأم77 11 هجهت 011 ءرتنم لع |هك ا هرت»وع رن 7ء"عالولمك نبع اورج ليسنم ءمنا اه للعقم

 ©|نايءر”أه © لع ]دك نابع هكامتت نصل“ اهءلمك عمر"نارع ىأعتعم طتعملرتود لع او للعقم تاوتبعتتام 11 ردع7ب

 رمعبامم 46 مرسم“ اه للعقم ههننم لع اذ لتعطم هععويبتم لعدم دسعلتم لثو زطعأم وع

 0710016 ىجعر ١) 071 6ع0ل0 © [ءوعمت: 10لمك آهع 1[ هت" لك رب طع” علمت ءردلمك نابع نايأ ءنعرب عمر أ[

 مم ننع اه كنعطم هوتنم كلم ىزنعررزجت# لع اند معهزتمد عدم ه0لمعد لع |ه للدعم هآوتن27 ]ب زب

 ايكوم كعاأ6 | عربعتتتع لعدلم ءأ تءللملتم زقكامه نبع هنومعاعدوعب رزقهت ءنلم لعالم ]م بع

 هنت ينعم ءمرجتو لع مكه ىرجنف ما مرصأل. ]ل هرج ءام موسما" ع رج هكاولم ء دامت لع انتم

 6176م, ل16 جر نطل ص6, 106)ئ1146, 6*11ل11/0, هاله عل11 0, نتا ملل علال, 36301710 01103 ع اهدنل0 اة عدو

 266 يالع 7716110710 لع طمتدطرعو ردم عومرت قصات متأل, نورت عز) 1عأرررو لع 170105 مزجت لءدوانعو

 وايعزم معريررم رم عمربم”(41) ]ع معن عططمانتو نأ" الزعممب دعنعل طق ةنفص ءا طقعست ةعاعل بذعط
 1مولتعع ةعقتمسما طع. '[طغ طتعأ دك ءلعدعل زن 10عام 8/1تعامق, قل 2 ءممزل انلوق وعما 0

 لاتقل آظا] ا

 لامع 13,1523 طعلنم 8ةناعرت هممعدتنعل طعامد# اع زانل عمد "عمر عوعماتسع اطغ معت عططماتو

 01 ا/لددقتت طع معامل طع ةنعسسعماك ةقل طع 20060 اطقأ الغزن مقتل 11 مولمطمد 0 ؟بطعمأ

 ةص0 11 ءمممطعع ه ممتلاعأب طابا طع !تددو» ةهعقعأ اطغطص طزن [معع ام مقإن 11 ءءاعستسمو نأ
 متلامأ رومرتع (48)

 تسششش_ سس شمس سس سس سس سس يبي يس سل
 (46) 8اطدت مقل ةععادتاع هأ 0ءدمملف. ةءمع, ةيانقك. امرت 453
 (4/) ةاسدهن مقل ةععاطبع هز 6مم. قعععب ةواندك. امرت 3

 (48) تهلمطع صل عاعستم هعع زكيكاتست هعوماممع هك ععمتاك ةررحأ يعانق اطقن لعملك هم عالعوإل هلاإل. 02 التلك (هتعقكاتلعك ز2 02803, مع

 6 فلللال0 فنآ118)ل24 !انعسمأ: امم ةيبدع لعا قةااتوتعتم ون 15 مىلدمعماو. نه اطلع مرفوكانممم زه اع ملامدزذسو, دعو ظكم] هه

 181011850, طادمسعا: "ة4علللوع لع مععوب يممعتلمل رب تيعوك ب امع قليزدصمع ةعريانتا ]هك [رئاطعوك لق وطتعمم". ©نوقعرمموم
 6عمومق عمك لعام 1من ةرعتلمل لع عود 11 (1983) مرد. 309-38
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنأالا دم قا ا رف ماطور عاب اق امج ف دانا بج جك دج قم ف الاب

 لوصاتمتإل 18, 1531 طع (00هانصعأا 01 اطغ هان نهك تم لعستمعل ام م2: 50.000 65
 ام طع نمو 11 1غ عدتلع 00 ممدعإل 1م ةصتكط اطع مائالتسع. طع ةكندتعتمةل (نهانتعأ]

 2ععءعماعل طع تقمدتص ةنتل. اطع 1ةق( ةعقاعم عع, 711: 8, 15 طلقت

 « رورو هأ ماعرنام رب ءمطكف نالع هع هردنع ]م5 بعوزجمد لع ]نك علته عطاود لع 3؟هتت طشانك ا)
 دهام اطوهطعأ ر) 3و ظاوك لع 4اطوإنتأاا, ء ىا ع"0ءانت ولم, 0ع اه بجو مهتم, ١ هأ هاعمن6

 [هبجعادءم لع طوضلأام, هلتستكا7 هلم“ لع امد هوانمد لع 2: سمع لع اه انوي

 8تاامبمود٠ ونايع امك لن عطفك مهن70ءطاوك رج ءآ قكلعاطم ىا 770 الت 0001“ ]2 ىاغ 70017187 ©
 م0227 011 11: © تايتارتأتل011161116 ىاق ارتتعتت عامز» 6 لعرتمتت لمت لهت6|105 6

 رجم طاعر» جتممطولمر © ونانع ءأ لكتعاتو 1: نبعادعم لع طولتااو ره مرنماتو ءمد4 ه]عالتت4 01/6 6
 مالعلم ]770 6ع7ه7, 6 وال46 ]707 عز106, نالع لعبعترتمك لععامتنمت» نك ل2ءاهت 01205, 6017176167 ])

 م6711 6ععمز» لعد فعلم ه اهك لقعطمك ممتت*وءطتوكد جهبعواسم5د لعاأمكب محهتع الع 0ءان072 كتنع# 2
 1616 م0716 أ 4 عالم الع الآع716 ج01 0 0ءءعوتنت6 ع قكتتت١ 0001710, 7201© ج70اداىإنو7: 0ع |
 لا ءطوك مهر هعتمك © دانك نأعزط عك ء هنالعا7أاعك ١) 0206045, 36 عالاا ]7 0176 ]7051284 00141 0
 ]متت 1ءرت1ن 0م. ل نايع لعاطاتمك تهت لع7“ ء 7111 كلامك, نالع 05أ ]0 ا611هن)1 ٠ 802611 46 2و4
 هلعادستعب ١) وتلع هت ءالو 76 دع طمعم 10 ءلفاأ 2 ]عانت 0. ]7 نالع دع 101716 ]4 لعله 167 أه م0116
 06 هوانم ه2 ءأ العم نعمدزاتتط7 همر نالع هع زانطنم ل اه ظابعتتم 1هدم ا ءالعف, هت: تأ !اله07 ينالع
 5ع |[مردم ءأ ة8كمرتمدو زن دم ءاد أو جمتتع لو ءأ لثعطم لجورج عدعو لع طولتااو هليعانم77 161216 0
 16عام هكعرتم ءللرت عام. ]7 ممر ماد لالكاككر 110 1702611165 ء011لعرتصعأم)١ 46 تهقلمك 0

 11عام لع |ود جهت" عكر 7165 نالع ملم نسم عالمك ممهتنع |05 ناذع طاه0ر )' اكان |[ 05
 ا جهرتايرتعامتت7مكد هد ةهدامك هىعاصتمد. آكثا طمعزتاام» طءعلمووم. طرب 81 ءوم لع 5هضتتأاهتار

111110011110 

 ط. 1 طع 0 ةصقأ 01 تينت ج0 ةنطقت' 220 7121101 :

 مع هل طع ممدأ امئاسعم ااه اتت عوالم معاهد ذص طع كامن ماقصمتم8 01 0132803 0
 ص اطع ممتع [هضلق هلآ طع هاجت 15 اتع ةمصماتك ءمتتقأل هؤ خرتمهلوسمتن 08 01 كلكدعدت ![طع

 هتعتصسك ه2 اطنخ ءقصقأ هع ايهم, 20عمضلتصع ام دودمع ة؟ءطماقتو, ون ثعوط (ةعتخط هعوفتمإل) 04
 دععمالتمع ام دمرصع هاطعتق. "1طن عال اطلتخ ءقصقل, اطغع 7/2اق 01 طابعرتنلع (27هننلع((01:عدل

 كمدتمع) 01 مال وعدم 2/05 1عل لوربم اه الغ دم1تاطغعتتت 011316615 01 (0122202 (الطع م]طةتعامل), 0

 ام مقصإت طقسصأ] عام: التدصمتن ظان]11ةلئتقكر ظالآ]12211108, لات, تاع

 ا 1ع لعممج 1 ععمأ ةتطمانلأا 01 ا! 8عمتممك طعات ةعص اطغ كلون 05 0122309 ةلتل 65

 طقسص] عار, طاتأ طع مم5أ ا!سصم0 ناقصا 01 طعس هلع :ءاعاتعل ام ا/لدممت' 2200 اطغ نان ة2165 01
 فاطوتعتم. ]2 1523 0ءعدصم و [ئ(1 عدالمال طقااتن عقل اللد“ ةقل 56 كأإن 08 (0120202 6ععقلتقع 08
 اطع تولع“ ه2 طع ءقصقأ 05 ظيعمأاف 0:ةملع هآ ماكو عونتت3), طم اعودوم 0 طع مزن 20 ةنطقتت
 هدمصقل 62هنعاتأ دانتأ 2عمتموأ اطع معاعططمانا5 ةصل اطغع دطابصتعاقم] همانسعأا 0 الادمقت. ع
 معا عططماتاتك 02 ا/للدصقل“ ة1عانعل اطقأ طع /واع 6طعامم مععل ام اطعم 2مم 20011 10 5ات15عأج 6

 (43) 0 4111100 ذل[ 1ظالغخب اة/.: امك ةعانمك لعا ةاادقتءم زن اذ خا ءوعقطمب مص. 40-3
 (44) 8ك ط]ملا مج 51028310, ةكدمدعا ةمل خلت 8اراشلا طا, لدم "(ةماهءعامات , لأنا تاحانعأاولا زل انكدك لعأ ةقانق عه اقع ك5

 رئتانعالا دمت قكأ ءعآ هعم لع خامرعمتل, ©اهللع ل عقل
 (45) 8كتمت ءاررمل ةعءالتحم هك 0ءمسهلم. 5عععب ةعاندك. آمر. 3
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 111101160 م5281 1101 15141110 0113/ 7[ خا

 1ع معمر عدعمأعل هاطعت معاعططوستك" عمم“ |مك نيماعك ع7 عىا017105 مك ء ءهللعلأم)» لع رزهع0

 زيت عب ىماطعررلم ع رصد تاحأأ ع 077105 يقلع 1]25167:0 © م0ك47871 201 1مل0 11047110 61 460

 همننو دعزش ءماتلع 100, د0 عديت عدو 0طأ] ع0 ©1011 نائ6 ]2016 عأأ0 02617105 © 11111651705 05
 6 طارت مور 201005 ع جم هتتعا“. 0101 عم11105 © 011056611105 201“ 1105 ان ©ا1 ءأ لأ عطم مممزدانطت»ع نانع
 لهمتتم5د ع هام عورتتمد امالم ايدام عملعدت“ كييرضأأ كمر []ط1ع ء آل عزتءم, طوكأمتتلعب 36 عاللا4 46
 ]0 105 هنن 677105 ع 121617105, © ([6 067 ءعاجو ىع "عوزبإز ع ب الود طعام ن1 عت عير م70 عام0001 6

 ىمطعدكر © مد كامرنكم 41 ع 4701, © ه نمد لالمنا ءأ طلطأر ١621:1105 نالع 5)50 لعدأام 04

 هطام ننعم ءزمومو مرموعربزمو 00 "ع منسمودع 0غ اطع كدت ةلأك 205 "مءللل' لان 15
 ةسموتخ لمد ع لعقعمل1005 عم ]2 ممدعوزمم ه دعمماتم 6 م20مأ1ع0ل20 0ع 00 15 مقتاع ونانع
 اعرعاممو5 عم5 معاعرعمع لع نكو ع لع همونوسصاطت ع لع (002 ءأ ةعانش نانع عاداته عد ءآأ لاعطم

 ما1طدرعتتم لعا ةععودتج 0ع ةزصحلطسمب ةكزن موئض2 !طعمعطتم 105 هلتطعك لع 12 لتعطمف 2ع

 ءماجم موتو عا دعركاعلم ع هاننم5د ةم10تعطقصت ةنغم5د لع 105 ا/ةءعامم5 لعالم همصكمتتممع 2 5

 همدكاتةلع]هدعك ع 0:0عمممعوم 6 1ةج011201610 06 185 ةقانفق تانغ عا 65168 0350 عا 610
 13901 لتقمماتعات, ع معلق“ 006 201161103 1035 دعقنق عان2102005 زن ة»ءاتأ2005 51 ع دعواناتل ء لع

 رجهسعت"و ناتع ءالقق دع نموانعمع" 4! نم معزعالطواب "تمت 0عل ام لاند ءآ آةخغطأ ةصل خلوصقم
 فلودكقوتأ "وربع رجم 70501105 إذ عرب عأ لعلم هنوطت»ع جملمرنك جمعالع ء امنع انام ءأ نعام
 واع اه لتعطم ءماامعاور» ا]عررع ع |ء م ءاعرمعع لعأ نععوبأم ىانكم للعطو عمته ىعطنأءأم ©
 هوت مت ععم »أ عارتم 0ع ]05د دبععارمد لعااو, ء طعسعطل“ مرت الم امد ناوأطع» لع اه لثعطم

 ما]هعآ1م»ل, © | 2116411111101“ © عالأ0]* جم)' |05 العم عك نالع 2ع0ى ال1710 نعول املو عوام

 امو كأ05ك © 0105 يقال © 710501705 7071811866 0011011116 لأ 11111101110'701]1١6 © 01" ]عاد ص71605 0
 لقعطوك, © فهمت ىد0اط7ءاأم ؟ملم | نبع مرتع عه © نانع 70501705 طفت ل7105 © ممل 105
 ةمجع) متصدر عك يعز عزتلم رجامتن ]0 نابوأ نمد لمدتتصد هأ لثعالو ردنيعدتت و مملعت* ءمز# 1005 ىالك
 610 ع 6105 ء عجن كعنعتمك, 6 هانأأعلتت105 جالت | اهل[ كلمعأما» لعاأو هليعكات" هك جعتكم)1 05 ©

6“ 

 ا1ممع اطقم انيعصأإل معاعططمالا» 01 ذكوص آءاتتق 010 اطلع ددصع عاااضع اع م01“ 01

 جالماممإل ام ظعلتم اان عمت لل 8وضامامدع ا 8هل0106, ةصل ةلصموأ لج معاعططمالا5 01

 تونا 52112001, كدص 8125 هل 1[ 2620215هزنله لذ هك مانعأت عاالأا7 ع م1731 م تلم 0
 3010 لانة 001012 610

 طع 1 طانممل ه2 طع 18 ةنعتم ممصصسصفتلمل اطقأ طع ة8كنصتعأمول ©هسنصعأا طقم غ0 طاتتلا اطع
 همه0ا01 ةق 1غ 8005 طفالمدتع الطع طنتالتسع 01 ظقصعأوءعم لع ه01113. علم لع خحتاق ا/35 هم

 هطمتقعع هك طع ةستلمتمع, طنا طع ءمانالم' "رئيمع» هدوم هالئزرتعم ردم دع اه ممضسلم 4

 ءقيلعمل رن اع اه لثسعتمد ممبو ءززم'””02. "5ع ”ككطسممل هذ طع 1/ةنعم طمنعطغ اطهغ طع
 طستللتمو طفل ام ءوصاتسمع * "مم نننعو تنبت 16نءوامتأو نالعداو دع طاع ج06 ءأ اناءرب ععدعتمأ كعأ

 4اطهرنعت ١ قاعم ينفر ربو "ءوبعت نأ لاعطم ندبرنعرتو تييسصاز مدع ءآ رو لمت ءرتلو لع !/ايععان

 0 ل ا ] ز ز 0
 116116 مرام مم يبنع او طمع"

 كل مم
 (40) ؤلستعزممأ ةعءاتاع, 0مهمقلد. امن. 0
 (41) 85ستعتمدل ةعءاتلء, ©ءمسقلق. آمق. 3,430.
 (42) 8ةسهتعتمول ةهعاتتسع, ©هصقلق, اعمق. 3,430,
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 تاءاجطعلا و :يايلتكا قياوارقلا يشل لالخ 3 مق ناعم اا ا مج دا م م

 رجاعوم يسطع“ مرتم نم ط"هدم نعام ماعانمر عاج ؟هزتاطت»ع لع اه لقعطم زتعامدأو لع معجم عطق يتصور
 همن: ءآ هلعوأا لع طولتااور هلتتساك هم لع 05 كهعتلهك, هتتلع ]05د لابعتعك لع أه د 4 عالككر
 د01: ءا "عجور دة ءعرنلم لعأ نعنم لع آو طيعرتم لع طوزدلعتعم, اه5ك نالهأعك دع ءورتععرعرعمس
 والعلممو ءآ للعام 7" ءررمت“ 11111121110 © 01111110 36 051070, 707" 116 1714 11105 36 0051612105 07105 6
 ر10 هتنو لعاطستع 5057 ءاامر ١ 70 نالع نانعلع ان للعام ىعزتنع77 ءآه ءمل9 07)1710 لئاعت' عه © ا عمز» ©
 10 026 كلملع ل6 ماعا7م ىماءاام. ىايرتا] عم نه 1/العدز هك 3ءرم11نك هز هآ لثعطم
 720111“ عررتم»1 ع2 هب انا ءمانولاعتم نه لمو لعأ ]اموتتلر# عم قينالتتا0111161110 ]0 دعوتبب م 6/71
 «عامعتمتا ه اه طالما عمتنم نبع ءآ لأعطم عمءعر» ىع رممتتلع لكم عزت عانطاأءعو لزمتتتم مهله 6
 دع زايتننع مرت آو لثعتم ععرت بعزم " 060. طع اههاتتممإت 01 كلمدكو 8لانطسعال 02160 طع 5ع هل
 ونعم 0طن الع معاعطوتت5 01 اطقمع مدئاتع5 هدأ !عدكأ ظخئمدم 1325, لستتسع اطع ؟عاعض 05 1
 ركمع ةمصيكدك 109.. طع نان عداتمم طةعممص دبتاط طلتك 1086: "متم 7530. ةمءععءوابام 6
 1011ه لمتنمت“. طرمعموم عررم امد نععادمج لع [نانولماطورنوم, كع هم ممتتثعر ١ ءأ هاعولأمع
 111 ءانكعم لع طوتاام, هلى نعام“ لع اند هعمك, لع هنت"و, ىوطت ع ]و ممدعوأما» 02 [اءدهت“

 ج01 ءأ هتتتمأ ت11 عالم الع عمت اذنك 9عالمفك هنا ءأ ماطو عدن, هأ 0عانق ن6 100 04 ]0ك 05
 كع ادع ءمالوعأهرتعد لع دورت اسكك, 3ودتم اوطمما رب 3وجأ 8افك طهكأه ||ء207 دالك هأعاتنعو زب

 020 هلك, )) ياك 761116111611165 عت نال10 ]05 رماد" 4 هأ "| ءوم لع آن عتبعتام لع الط ءدتمببملم ءآ ل عرنت رب
 معولرم ل ورعو" 08)

 "1ع دعاعممانا5 01 اطع مه“ ةاتعد اهداتأتعل ةندل انواع هج طلع لانأإل 13, 1530, هد اطعأت
 اسصسص عم م1301 تعطخك ام اللف تداعت' هأ ةرممهلمتسمت لمتأمع اطق 840015 ان16 ةصل ةقاعت اع
 تممصونعوأ 01 طع كنز اطقزن ةععانجقل ظوصعأوعم لع طهلتلاو طععولندق طق "705 ]4 ماع7لع )
 مععباطو 4 ويتام ىزر» قربسو' 09).. "انه لمعنمعملا الهه أ عتعل طزن ممصإن معلعططماتتو ص
 ةتوطتع اةمعمم عع. [ظ[هاءأ لقال, اق اع ماتدعمعع 01 ظوعاطتاا هنع 2ءلضقموب اطلع 01:)8549, 00180
 طمصعع لع 0ءوصمم ةضل 811 عبعأ لع طارعمرت, /تاتا1 تان 105 01 اطع هلاإل ةتل ]008ع5 هآ طع
 11ةاعاك, هل اطع ةعرتطم لورنوع لع ظدعتم الع طلاق توق تمل هضم اطغإب طبعمغ ام طع اتةنغ هأ
 213022]10 غ0 5عع أطع تدنع للا كز وق. كورتق 010 دعتعاطط مانت اتواتكعل. لانهق ثلمتت 0ع عزو
 معاعططمب 0[ دوص ظاحح, 86 زنعدتك 010, دلل اها اطع د ولعأ" للا 1 وذأمم 20 217/ةزثك [ةعص الع
 اطعمب طع تولع عممتستمع ةلاع" ةللتمع كقاعنتق ةصل طماتقعد طبقك 1تل ام طع عقتلعم 01
 طعصمملم تأ ظعرت ةلممكو عأ ظوتن دغاعططمالا" 01 5دصاف [5ذطعا, 85 زنعقت5 010, د10 اطع 5قطع

 همم طع 200عل اطقخ طع "عام ماما ع 7/0اتم 3/05 2150 1مل غ0 الطع عمتلعم 01 علل 1010

 [ممعتمعم لع طدلئالم دندغ نق طتقعأ 0( اطغ ]ل عع5 هك اطع ا//حجنعتكب طع عهكومعل اطقنغ اطع
 م0011 1ءدانممك اوك همسسفمل60 طز لتع كرصمع'وز" هضم اطع ةلنصاتءاملل (نمانصعألا, 50 طع
 ءمعا1موعل طبانط اطع طتعأل ه 1مالعا" 01 اطغ ظرطمءل'ل1 (ظاناتتعم5, 0ءامطعا' 26, 1527) ةصل اطع
 هعمعامماحأ 01 لع (0هوضعأا (طعطضبمتلإل 21, 1528). ةاذع "توهم الهه اطع طاتنللتمع 01 طع
 11001 8مومتام1. طم ءانمت طع 100عمق "تعمعمأ 260 اطع تكعاطافق 01 اطغ هعاعططماناق 01 اطغ

 م

 لاتاإل 31, 1530 ممتع اطمطص الزل تهلعاتطمانا5 01 دوصاف 1آةدطغا 01 اطع كاطدتعام عقالع
 ممانعأ" 01 هاملت نإل 1م طعلتم 0 نات مضت ام لعاعمل اطغتم ا عاطاق هنت اطق 73/ناغا' نأ ثنا

 (36) اكسنت قردذأ ةعءالتطموع, 0ةدهلف. امن 430
 (37) 8ةنصن ءاممأ ةععالتل هع 0هسقهلق. اعرو 430

 (38) 84دهتعتممل ةعءاتات عع, 0مممقلم, امو. 3.430. 0812111200 مل“ [1:ل 24 31.: [مع همام لعأ ةلطوأ كهرب اذ هاعهجهطف رم. 40.
 (39) 8من كرمقأ ةععاتطع, ©عةهمقلف. اعقب 3.430
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 32و ند تال طم و رمال ن1 56 ه1 لاو 3ع فتات كب دع م ين يقم وم 11110110 521015 1101 15 خل110 01137 6

 موي 03.. 5ع 100عم5د دعنععل, طبأ طئفصعأووم لع 2901113 هطواصتعأاعل ذا, ده اطغ ةدثأ
001 

 لاد2ع 29, 1525 اطع زات0عقك 251مل طع (عواتسممملإل 01 5616101 8100115 اة اطعددعور, 1
 101 كوضص آبانتك,ر ذةهمام 15هطعا, كوص 8ل1عوألوك كذص 8اققر كوم 841 عاتعأ ةتل ذو 1056. ع

 ماع ما عاعم بوق ]16مم 0ع 101600. '1طع ناتعوأتمال 0 116 065565[7/1 7/95: "وهلع ءرتط:ع ![ءلرو
 عالود جاما واغعات ء 0ععام7 ءانر وانغ اهننل0 عقلنا كم لع هوالم عك ]4 نالع ىالعأع ١ هعوكأ الت 1* 2 1
 046 رضاغعطم 1[ عانرجم 2 6514 20116, ممز* ءآ ؟هيردوأ نأ مالم لع ]ه طايعتتم 1هزمافالعمب زل د6 6 05
 | عأطعك, ل05 ع قون طهيرنك, زن هاننو لع 3مراتو الكوطعإ زر كهرغ ظامك, ١ ه اه هعمعدجم كعأ لأ عطم
 ىو 8]لهك"69.. 1نوص عا 0وةوينطع, طولعم ملتومعزلاع ةمل جهعوتتمم ©طئلمزتمع 7عنع طع
 ج1 نتعدودعم 012 طع مقتتمط 01 دوه آبانتكز ملومكو 84ه علت, "22/010000" 01 [[6وقاتت عا“ 01 طع
 سمعا 01 ذدماه 1آودطغا, نءامم خططعم ©طقصعطع, خالومكو لع ظوطم, خلمضكو عآ ©طقطأالااتاب

 اطداعوم عا 0هلمإن, ]سدح ةاطمتت له, ةقاعطومل خعجتقت" 210 161011130 0ك 7/61 اط0موع 0[ 5ةطأق
 1آ5ة0ء1 لع 105 مط20عوز ظمظتعوم 00:لعمو, "ممربمتلمرددم", 8مصعأوعم عآ (0نأه6, 60

 فتلووستأل همل0 طعسصممسلم عا عت نعنع اطمدع ه1 كون 81ةكب لارقم طونصمال, 11عااتقمل0 0الاغمإل
 310 لعممدوتتمم مطعممعوإزتل بنعم (105ع 02 كدم 12[1م]همز لانمضق ث]طقتضمعأم, ملمصكو هل

 هل ةلكدتتس ط[دننمم دونم آط05ع 01 دوم 8/1 عدقاب هلل ثلمصكو 8عاممتتلعج آصخنقلم ةقل ءآ

 ةلقوان1 8ءاع اطمدع 012 دوم 105م. آجودم 1/1 عانق لع عمم ؟لعاصاتعال أ 01 اطغ كائن, 35 0
 1/1١

 1ع اص عددعد هكا عتنعل ةقاعت" لعات طعرقنمس هس طعون لععاةعل اطقغ طف نسقتاعت“ 0 طع

 ظفا]طدتعام طعأل 2 1هانتتط مدن 01 اطغ 7ننع“ هل اطغ هممت هغ خورصهلدتمقت" "امد لأ ءنوك 5
 زالععم» ءماأععتم» لع او نبع |ه اكو لثعطوو للدعم نتبع لعوب لع مدعم ه ممم متم
 وان6 »مز ءأ "هيداصأ لع نعنع نبع دبم ه ام ظبعرنم هيمامعم هم امد لأ ءطمد هأوزطعد دع ءعطع زب

 بورن عمر“ ءآ بانواع ممتنع لعأ نهتم نبع اناعرتع جمر ءأ نععيبتم فججفلمتم, زن ع2 ]ه همكم كعأ

 "عمت 111 ءرتنم رالعتم 0ع اه طابعتتم 1هزوامنبعم دع طمو#ه ال1: عانت م0 م لم106 وبانعم# 4

 كا عزم هفدتاومم لع هوتبم طالعاطو عمر الك ها"هك ف5 نانمت“أمك ممزاعد لعأ ههالع مدته وال46 00

 ه] فاطعرتوأب ء 4قاعءمعوتتو. طكاو ىرتت عجعززتنو» أم لع هزم لعدم لم بيع نأ عابس معز" ك0ز10 0

 رجم: 002106 دع هءالزةوبع ء لععامتع او ممهتتلم# لع هوننم ننعآأ لئعطم هعمل هع هعانه 6

 هنعع 7070نانع 20 ىع مالم لمت“ لععامرمعامر» 11 لعاعسب دم عامرت. ]ل عرجتع زمرتلم نايعدأم ع

 0ءا61716 ع لععاوت عر دمت1لمت م7: نانع دع عانق" لع ]6 ىرلكم للعام, اهلم آو باهل كطعتم»#
 رده ه1 عمعدعونعو ]مو ىنيكو لزعارمو" (05).

 1ع ءمدلسأأغ ةصل اطغ مانئ1لتذمع ديوك مملع طزن 81ةعواتع ةماممتتتتم, طلععم 110م8,

 11ةصعاكعم (نةمعتم ةمل طعلعو طورتنل, طععوسوكع اطعإل دبعتع ذه كمن عم 0غ طع طاتالل1 مع ةطل

 رطقتساعدقفمعع 02 اطغ تولع ىاتممار' ىازلداعمم 0 0دةمملف. "طعم, اطغ لن0عع5 08 5

 ءمرمسص ةضلعل ام ثلمدم ةلسصعا 10 مقلق 2 000" تبااط 2 !ععزن ةصل طع عونع طع اععزن ام اطع

 5هرتاطع انصانا طع (0هاندعأا اصلن عدلعل جنطم تنوع ”قوموصمتط]ة ؟مع

 م [عدب 1 ةهلاعا, فلومكم 8كسصعملب "م2ة/010هرس0" نع اطغ ءطسعا 01 5دماق آكهطعآب

 دعم ه طضتعأ ام اطع ]00 ععد ه1 ال ةنعرم: " طععم ]هع ممدمو لع !لرععف مك 5عدمرأمك هل0ذ نان
 ل ا ل

 (33) نمل 1100 فن1 18! ل44, 11.: امك ةقانقك لعا لامن ءم زن اه ةاءوعقطوب م4

 (34) 04111100 ى1 1150/2248, 11. آمد هعبمق لعا ةااحمتكسد زل آه ةاعدمماو, مه. 42-3

 (35) ةاسست علمها معءادتالعب همم امون. 3.430. 60م2 1100 ذ'ا'1 ل4, ا: آمك ةهانو5 لعا ةااحدتكم ان اذ ةاعودعقاق.
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 تاءاتطعلاو تاببقتلا نم نوزتف' : نسفلدنالا» . د ادا ا لاب تا تا اا

 1هاتصامتسم غ0 1ءأغ طع 8كدداتست مالنتكل ةسم زهذص ©0006! طع سبوع هلكم ذص 5660 ذه الع 65
 (0 هاعومر 10 ءمملع, 10 تنومطب غ0 ليتصلعي ... ةصل اطغ ا/قغعر 15 2150 طع مما:عهن 01 طع 6عمطما3/ ذه

 5علع191 7/ةئلو: اطع ت/هلعت طعامو اطع كنمو عماظور 1( 72(علذ 2أ]ع, 1[ 1طم77تق طدتلاك طع عآقر
 ةتثل 15 ء5دعط أهل 0 اهمقق عت لمقر, م16116[0ق, تاع.

 3. 1ع 11 قاع 01 1يعرتام ((جهننلع دسم طع (نهصها ه1 قرتتعمعبممت: اتءطقس كاتمراز هل
 11 ع

 3. 16 نقع 01 طع ملطوتعالت

 م وعواعمعع 01 ةلمتعا 8, 1530 هم اطع مانممعاثإل 220 اطق ةعطخق 01 اطغع هلع 0[ 06

 مودتتماعو 01 خلطدتعأتس 1عأ انك امم طع ةزطنلالمم 01 طع تونغ 02 اطنخ نسمع ام طع 207
 ةمل ؟ااط هعدطتتت ع5. '[طقصلتعو ام طع لهأغفم م1060١10 طز طع 7/لاطعقدق5 776 هدم 3ةمم018عط م
 اع ونعم لتئنتطاناتمم اص اطق 8135110 معامل. دورطع زئعوتذ !ةلعات, اطع مهتتكطعك طخل طوعا

 كانتا 2عدتصمأ ©ءةصعاوعم لع 2201119, " خلستمتتا12001 لع 125 2 عانق" نان معاقل ا كطقت 86 01
 طع 721ه

 طالع زنعور5 ةطعلمرع, الع ةلوجبوم 01 طع كاذب 01 نرقمصملم, رةمعأوعم 0ع 2ءعاولأف هه
 لوممتسم طهرممسلعج ءا عمدت عما اصتمر م اتماح هاذ الطع >/ةغعن* للا ى1وم 01 طع ننهي اعتق 05 طع
 طا1طدتعأتم. "1ع اعواتسممإل 01 دمزطع م6ممآغ ذص ءادمت' عع 02 اطغ ءدصفلق ه1عد1عل اطع 16510
 31ةءواتع طظصاغممتم, 712عقانع ظوصعأ ىعو, هلم هدانا هصل 0أطدعاخو, "0ع نالأع)ت 11ر07“ 5ع 2
 رز ممدمت" , لععامتمل. طغت عرق ةقاعل هم اطع نيمصالاإل 01 ت/دنعا" 01 اطغ ةنةمعط ءقمقل
 عماسو 6 ظهزماسبدعم. '1طع ؟؟باامعدودعو نعام معز عا طمانا5 0/2 اطع مدلتكاتعدك 01 دوم استكر ةةصاق

 15دطعا, كوم ظ8اقك, كوم 1!8عوامك, ددص 811 عانفا, دوص 1056م ةطل 0181 م55 01 16
 "1ع لتحأ ك1 مم 01 اطع ربونع“ طمس (لطع (نهصمال 01 خييمملمسمت' 20 اطغ ةلطقتعتم الله5 معقتت أطع
 0ةلع 01 20زهلقات2و, 1103 اطعام 5تعاو1ل ءقضقلق ةه0 تم5ل0ت15 1مل طع 7ةلعتم ام اطع 70

 ماطدتعتمس, 20: أطع معمما1ع هك !01 الكع >050ا165, 10: الق !طلان5165 هك 101 اطغ ع27لعمك. 1ع

 11156 56ه عدعع (لاناتع 20, 1525) ا ةك 1

 آم اطع ةعداعمعع 01 1531, الع ل عقك 01 71هنعزن5 هعاعتما2/1ت0 عمل طع هونغ ةعطخم 01 اطع
 موعامطعو 02غ كوم آانتكر 5دضام [ةدطع] هنأ دوم 812502. ذص اع خلطدتعتم. 1ع ىانتأ 6طءعقص ذض
 1522, تنطعات 50106 1:ءمولا 01165 /تنت مه0لع اص اطلق (0دضحل 01 خربص ملقم هعوتن 0م اطع (03ع

 01 هز هلهستجم ئفصعأوعم لع 2هلن119 تمض عقل التق لبهإت ه1 اطق 7/0اقات هل 50106 م0115طع5 17615ع
 1علأ تااطمالا اغا. '[طع دعائم ط مابدك ؟تمماعل, ام طع 'اتاطسصقل 01 17/هاقاذ (لجعهمنم ع اك

 مويمع), اطع لقصف عمد ةصل اطغزن ةقاكعل اطلع ]ه0 عع م اطغ تقام ولخنم» 01 طع ةةلعت للك مح
 ةصل طع طناللتسع 06 ه دانتت وانتم " نصت ىتن جاع ع تع70 لن لر  رجاللال  نللع 110 56 0200©
 111 عالم 10 ءارتلأ 111 11111 الل14 50110-201  مانعا ياللا أ نعتنق هن انتم مللع ء لفألف نك

 (31) 85 طفخلسمب الناعم لعن "انو موعاعأام هررممداتاو لع نيطمستكتم دتاتكا أ هنن". ةانهعوي مل: فملهاسع 2 (ةلتعممستع 1985), مه. 137-149.
 85 طه اضم ا/لتطع لعبت "8ا هوم ند تأ لع ععاتم ةرانكانأ ره". منه زن مواطاقيدات كلام رئئاتكانأ الذال, كرا هكتاناات لع 8ةدتككمب ةطعلا 887
 8عدتمدو 1988 مم. 19-13, 852ماضمب ا!لتطلع لع نا جلتل. ظ8دومع جيمطغعت ك كاد كدولع مةاعس كقلام. ةانعوسلاع 1986, 0ظ ق1, ثء لل
 "هل عاصمم هاوعرالوعزومعك هماطعع ءا ةعنم عو لوك ضعمرانأاهعك لع انع رجيفطأاوك ةرلقل نجتمع لع 'آكيسعس' , ةعانو زن ممامأ ةتتعمأام هتانكان م
 ةلسمموعتانسا لع 8ءولععو, مطلتا 1987. 8عرتعمم, 1988 مم. 58-55. ط[]1310 14011310 ا 2ةهلن, ومعلععم: اا زوملتم

 تعممس مررت ابكان] نهم. ©:ةسهلل, 5
 (32) اكملت كردذل ةعءانتلع, ©عمسملم. امع 2.430
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 11110110 م5 28015 111 151.651 011 طاضذ

 (26ع0 7هجبعرك) قمل اطع ونيقتتعتو 01 اطع ةمعاعمأ 0ةنصملف 1-]ةطلتل. لل (عوانسصتمدإل 05 اطغ
 ةهمعلعما كعطغعق 01 اطلك نعم 01 اطغ كاين 15 اطهأ اطغ هعاقططماتاتت5 01 اطغ ننقتاعآ5 01
 ةمعودعرتتم]ة, 8ققتتعم# ةطل 05ةمهاأم طقم ام عمدت (ع لمعت 5ءنعم] اطصق انمواتعقتم, 7/طتلع

 هاطعي اندعرو زانمأ ط20 10 مدن ه 116, ة2ععملتصع ام 5هرمع 00ءانطت عراق 01 ط8 351510[8

 'رجببو هقمقلك طعوتم له صحت عمتم طع لحس. "1غ (نهصقل 02 ةلووتتك هن ذو كالقمر, 01 طع

 تعا طهملعتن 1ع205 طع ؟ولع» ام طع 0عدأ 140كوانع طماط اطع ذاتنععأ 08 دوم ]انقل 0ع 5

 رمز عد. "1ع هقتسع قةلدونتك قص 56ه 3 نقطق] والمال 01 2622163: طع دقتلع 5ا88ءقأكق 2 3210

 وامر اطقأ تمقوعد طع 2252و ةمل 12غ ةانمم]1 مد 17ة2اعمن 10 طع (ن01:عمل 8[هدونع, ةكاعت الاتلكعا ع

 8مولجو 2220, 1طنم ةنعو 01 طع هاون طقق هعمل نصمم ةصلتص 3.

 1ع هاطعم قصقأ زذ همسعل 3ملُطقص2 012 ه1 5ةهأهغ كمه هز اطق علا 5010عا, هل 1[

 ادع طئا15 0 طع خاطقتم طاع ةصل طع ناندرتعا 0[ ماطقص2 010, 1015060 إن اطع اتسع 82015 اظ

 ادع دكا هءعماستل. '[طلق هقصقأل عداطقت5 اطع واعز 01 1160 '!ههنعاك ةصل طع ةلطقتساطتتق ةمل

 عمعو 1م 815 ك!-طمززرمس »و نزع طع ننقتا عا 01 5ةصاق 501 2ع

 "1ع تدصما 02 طع توصللا (011 آمصم), ل0 نوت طع [؟17عنن عدنا, 8/25 طانتلا إل طع

 ماتم واعأت 8كبمتطتتمما اه طع لخط هعماانلااإلا '[طلق هقصه] هلمو523 طع ال11128ع 018 نعدعك ةمل

 هولعتو طع ناتو عاذ ل0جصلطتلا طع (ةضمعم 01 اطغ 71/121116, فصاعوانقل 612 220 11200101:

 ةامعولإب اممم ذص اطع 2اتل معلول 09

 '[طلق ةزلواعمل 01 7/ةلعع دانمم]إل اندانت ع [17تلذ ةقل كقصقلك ة/دغعت5 طع جبطماع كان هتنط اطع

 طعاو 01 2 طعال م11 01 متمما" ءقصقلك اطقأ للا/1065 ةصل عقاطعتلو "عاطقللك (0 5ع نم اطغع ط1

 7ةلغا, 1[ طع كال كعك 01 طق ؟ونعتن طفل ام ؟تموت الع لمص قععد 01 اطغع ءقصقلاك آهك106 اطق ءلأإلو

 هك 78611 85 اطغ انكعتتك ان طع ءكمانمأتلال طقل غم :ةمدت 105م لقص 2865 0ان510ع الطف تكاأزن. "طع

 م:ععادع لتئاتت طاناتمم الداعم اتتغ0 غ0 مملعق 2 عم00 ان52 01 7/2 ءم' ةلل 0 طعدعألا

 1ع ثروط ككل جهغلممر 10206 7/هأعت“ اطغع ممتع ءامعسعمأا طال تناطتعأا ان21105[10615 15 1/00

 01 انلع كقان10 طع تج0ع75غ000. '[طع 84نواتسس, هت اصطقطتاقصا 01 اع لعمق", 0206 ؟انط واع"

 5م 01 م210015ع اطقأ طع لعمان عل سان اطع ههقتم. "طع جبولعا' 15 اطع اعزب وه طع ؟مهعع

 ماقصمتس 8 ةهل ااه ظيصعأتممك. "1ع 8نكاتسا 1260161721 هلال اذ 206 مزن ةهنععفل مققاك 6ه105ع]إل

 [عاولعل 6ءاجبععم طغت, طالأ ةلنامت 00105. 125104 هد كأإل اطقانع 5مهعع5 101 ةعاعدتتمال, 101

 همت 101: مانام, ضل 10من !ذأعر هك نع قلت دمع اص 14تلنمح مط

 1طع ةكسماتسم 12019710021 220 ااطع ت/داق“ هس اطل 5معدمدطاع تاأعرصعمسا 0غ طلق ةماضت ملل“

 طععقت_سمع ة/هنعع مايتكعو. '!طع عععمأا ةضصل اطغ دمقلل طمدوننقك طقل اه طقتنع طةنطق ةصل
 1/2 ا

 (29) الع لحمساع طعم عمملعم طع هنعوععاتمم هك لتتك اهيحتع. الع (طعمموب زك هيمرموا غل طز نع ةمعاعما اهنتالتمو هك طع رجمكولانع (هععد

 تدقماتممس كسسمعأت, ةعومملتمو ©هردعت- طلهععم) هع ربمرن احم ذا ععاعم اه الع كيسععات نأ ةورر لنمم لع |مع 1 ونعم, دبتط [8هيدقم ؟عردقتمك
 ةسل [عدزلع م مرقم ءقصقأ هم قه ءعاتقأ كال

 (30) 8قط]قل نأ 1408178310, ؟كدسنعا هس ثلقاتاءاشلال طاق 82, لدمما "0ومانعملل, للعا ءناحانعأول و نكمع لعأ ةعابقه عد ]و5 كلك
 جااتكاا رصقممم: ءأ قمم لع ةلدعمم, 0 ملت لن ©ءقصقلل"
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2-2 22 222 مل م سل عم ع حا عل حا م ع

 مل -(0ةمام (0ةلنسصم ءاطمم عمل قمم اطع 7111 هعداتج طان اطغ ةكدماتس تنلعت5. فلل

 رع طقنمع م00 00ءانططعاتاق, 21عط826010عنعول ءعتلعمعع دطماللو اطقأ اطغ ةتقعافعالا 15طءعتلقت ةق
 1[مسقم 1118عء715 7و5 هععانمأمل 150 طزن اكوا عماطق ةمل ثيضهطو غم طع ةكللط هعصطتتإلا طع
 ربمراعد 0 0هدمع84-2هنعدم ةهتل 1010م طعوس ماثماثع طع ءمصضاتساللا7 01 طع 5ءاالتمع ةل طع
 5عاالعد عما 01 21-(00555 (00لئ328 07عج* [!1طعاتك, ةلاطم اد مط طع هدمااقل 04 طع ادناه 08 ل1512
 رمرع رمماع 60 84علتصمو طالاموب ءلعد دماطع اآمصقتل 220 هه319' !ططعل1عا7/ة1 طهاعتتملك 7تقع

 اندعل ذم طانتللتسوم ؟عاولفل ام طع جونعيم ©5).

 '[اذع (ندمقل 02 ةويمحلدتمم“ عماقأتك ام طع كان اطتمانعط اطق 0ةنع 01 1021211223 و
 ذمام نيبو طءوصعطك. مع عمعج غم اطقغ 3565-21 (0هلتصم ا(طتمانوأاط 11 ةنعع ذانععأ 02 اطع

 ملطوتعتس ةمل 16 72 عمل اطع ةصعتعما مهامعع ةمل طع عمت لعادق 02 اطع انتل ظنصعد ةتل 0هاطعت
 طتاللت معد هذ طع كلدمدتل معئ00, ان1عع طوس دا -طبتحتو هه0 اطغ طمانتكع 0 طع 1[8ةعوببتك 01 طع
 0ءممام. '[طعم 11 7ةلعتو اطغ مل طدتعتم حاط هز' 110صقلام 0 تاع اطع ءقصقل عواطعتنت اطغ 7/ةغق 01
 اطغ طقاط هل طع عوتلعمك هل عمع5 ام اطع ذكالطقعمطو 510مق غم ولعت اطق عقتلعمم ن20ج طع
 ةمعتعما 7/9115. مةلءعوج“ ظأؤ ها-8 مدن هذن 8/لوصحتاه (096 اطغ ءةقصفآ عداطعتتت طع اقنع 04 طع
 طقاط همم اطغ عمضلعمو ةطل عمعج ام طع 0هنع 01 ظاحاتتم. ثلا اطلك كمانلتا 15 2 عداعل وس انكاط
 هعوضتمإب لطعوتواط لوعبسصعمأاكق ةصل ءةدسنعم“ (طبخوانعط  ةتعءطقعم]وعزن 06. 1طنم طوصعط ءةمقل
 واعمل هاطعت نيم عا, الع (0عدعأع, دوص 005 هطحلر, 21 تمهر تاع. 0260 طزن 01-0002 عنح0ر

 5ععم لع ]راتععمو, 1011ت5 8ةلطقم خضم ها عن ام الخع 2113-21 ل

 "طع 5ةعوصل طرقصعاط 06 الطلع خربت م لفصل" 0ةطقهأ ع0عق 10 16 00216615 01 220115330
 مسيوم 300 هاطعت" عمت لعمق 0/ الع 5ذ1ومع و1 نطممأج اه لماع طع ال1761

 "1ع [جنحعرن طوتحتم ىانممال قد ؟/ةغعت' 10 الع ملاطمساطتتخ ةنتل ط6 نانقتا تاك 01 مضاعوان ل618
 8و1, عام, ؟لاط دمرررع كالا لعدععو هل اخوسصفم 320 الاكا عماطلع 5تاا]تطمعماق 2020 عانعت
 اممم مط طع 84ادواتس ءهمصوانعدأا. !طق القل“ ى0ان1اعع 15 عقل اطع الا112586 01 607
 كومل لمص ةصل ه لفت 115 اطغ 7/داعر ام اطع 0هصعتن 111م ل11 اطمن عأط ه ءمصقل طه( لث710عد ع

 4 ءعوربتم [غعوز] 0. [مزندل (نةمهل ةمل طع (نهممل و1 الطف عمق ل11

 معمعمرلتمع ام طع 0طتمدتعاع 01 (0هممططص عادم طع اكتم 8لبطقسات20 1 1عل طع 7/ةلعتت 0
 اع ىلطوسصطرتق, دو طع تولع“ تاتممأإ/ هلل التتك ةيععو ةءةامصعق ام اطغ ة(ةآآز5 هعداتتإلا7
 110 عجبعر, اطلق هرعلواعرتمع 01 ةص هيتعاعمأ تقصقأ, 2110 12اأعتن هنللعل هك اطع 0ءةمعت هلا ع, مهقهلاعأ 0

 اطلكق عملعم, عممك طوعاع ام طق 1[هططفص م0100. 'ةاطع ا مدممتت 015001761165 اص اطق (نهت»و 6
 ]مود ]لمت »هد ةصل هاطعت“ آةصلتصعن اصقأنلق اطغ 4 /ءيعبام دصل اطغ كاطمساطتنوي انلعع اطغ ؟ةدأ 01
 اطغ ةهوانعلانعأاب ه1 1عومأ و1 طع ةعلاط هنعصاستإل هلع" 8عضمالل تدر وعزل 316 المدون :[عالعدلتط 8ع 01
 طع مخهطاعمدك ه1 اطع لمنع 01 طع لعتاتم]ومرسعما 01 اطغ طلولعا" ةانممأإل ةالذاعتم 25١١ ةكعر طع

 ماطقسطتلب اطغ تولع“ 01 طع اجلالعرع آنت 101105 له صطلاا ام 7/1 1073و 86711

 (25) 1102-001182لتنل و0, 8قكدسسعأ ةك ومال عوأمك همام ان التكت عمات مذ لع 0ءومسومعلو, دعم هلكم لدع مععاتستت همنا ىانلإل طرب لآ. 784. [ ]لمص
 [1همبوم, 8ك طلال مع 140 لتنل 0, ة/كودنعأ ةمل 01 اتم ىل4)1 0001 [نت, طحنا 1ندعز "0 ءمضمللف 1هنللقللل إل /1518008

 (26) انكط]لا ماع 1408810, ؟كوسعأ: "ةماساتاعع لع ةعوسعمأهرماق ..." عمل ات5 1180 خلع 2/4101 3810, ز8لدسبعأ زن 1"انا0 ةقلاد خش 011180 ذر
 ةصاممتم: "طفط ها [14لتل ه طربعمام لعأ [[زعيعور ععرين نال لوا افللام جعوطع لع 1495". [كاماه لعأ ©عدلاعم لع اتكاسلنهد هع عمك

 لع تعمصقلم زن عد هعمزومر 3 (0؟ةقهلم, 1990), مرد. 183-17
 (07) 8كطاإلا ملع 24018300, ؟كمسعأ :" ممهعمونسمعتمل مل عمممعلمتمعلام لعا ءعيدلتو ةلمانزممعنم, ظلما عامك لع اه اهطه لع زانطتا عك'
 ظمعسءماعم !انعرددمم - [عووعمع عمم ةزعجم ؟لعسملاه. ام !انكاأ هوي له '!ععصو زب كل 2ماحامتستعمام لع ةزعسم !اعولمإل زل كاب ةطامز110.

 ةتءعدمقلم, 1988: مم. 121-67
 (28) 811/10 182, 2خلج4]15: ]عكييع ]كا طوماهل زن اه ةلالطمتساحعم ةلاه. (2ة1!ةكأقب 77
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 11110116 528015 1101 15ا خ11 01177 لآل

 11و عوام 186 طوتبع 00 1طه26011 01 2006لانعاك, عتتععمأ اطقأ 120 عرماتلل هطصعر اطقأ

 © ود عج-/1هدعمم معه هد دم طلق طوملع هد 84كعلتمو 811

 آد ته ه02 76 1مم 3ءعوءمل ءةدعقتطت ماعد 02 داممع 0ةقلصق, 5م6عاقلاإل 1056 1560 5

 نصطءالتوطسعمك مع تعوصماع, طف طومتس 02غ 82015029 محط ءعدضتمل) هع اطع 8هدماقتم 05
 1راووؤوت 0ع ندعو هز طع هبوغمن جبع اعسمتبب جتع طع طقاطم ةمل طع اهلاندانتعو. 1طعتع 1ع
 5عامزرول طقلتطق دم 0ئةهمد03: ى]طةنعأم, 8وماتعأام هز آا06م ظواط, اطع 01عدأ 854050036 ةقح

 نزومرو02) مجود طف ظاحتتم# 0316 اطعرع ربعنع ةوزطع م0عالعك هصل 2 عقنع 04 اطغ كال
 مقتسعل ه2 طع 4ةلعمطمأ, ةقعتت 5هعم لع ]رانععمق, 5طععون5دع ه1 طع 1هلانذا16ه5 02 عادمتس ع الخط

 ةصاتسمروررب (23)

 نتيدمقلو تملعم ع ةخلادماتتم ان16 20 طع ولع 01 اطعم 0111 تتلعملا 50111265: أطع 5
 07م0 0+ 01عوأ ةمتتمع 01 ملك عدت, "1طع الاعين ]«ةيتنم همم طع ال17“ نعصتل. 1ع 01ه
 كمتتمع ةنمماتعل تبهتعتت 0 طع ةلطدتعتم (لطماسعط طع (نةصقل 01 خرط هلدنطقتت 01: كل هعقتن, ؟بطتنعلط

 وق 0171060 6عاننععم اطع هماتصاتاإل (آمص 05 08 خجبص جه لقط“ 250 01 طع 8عاقم), اطع هأأإل ةقغ

 5ءهامعامل 20)هزدتسع ؟؟ا112عع5 (؟لجمقنل, ثاآكقعول, 81 ةنوانع, 52ع10120206). 1ع ة2عاعلأ

 فهاطوتعتص, اطع ةل-0ومدطو 0001710, 820 م1111[ 0٠ ءا' ةصإن ناطعت' مويا. '[طغ 00ءدسعمأاك 01 طع
 رةلعأ لأ[ ك1 مم طعامصع م ااطع ةاوهتل معمل, اه طع 11/5 هعصغالإل ام 5ع ماععاوع, اطمانعط

 اطعرب علمت ام "عرج ةمعاقللا" تيكاممتك. 0211100 انعم 5100160 اطنخ للة سأذمص هل اطع
 ممطاعرمو 1غ ءقتكعل ةقاعت“ طع مصوانمكأ وأ طع كيوب ©4)

 (20) لطغ طوعتم هأ 8هلتك لك ههمع هأ انللع دعقعمع معراتؤت دك هأ لدغ تتفل مععلدملر جااطمابولل مرجع ععطمادمع لهتع زغ ذم ادع ةعاط هعصقنمإلا ©,
 1021285 8متر هك, اعمومالم: "81 ةايستممع لع اه ذعاودتو لع وم لودع زل امك ءمومامتععاموعك لع امد جتتعع عيمسملاطوق"
 مل - هملول نك, 6 (1941), مم. 43-22. 1ع جاباطمع ؟هزلك النهأ (طذه طقعتل هوك د مدنخ هأ ع لععمماز هلتمو هذ تمرعلمطو هع !/كءعلتمم ةاطلوور ل. ة
 تأ لف ةكاتت ءعواتتإل '1طتك ةلناللمع زم "8ا] طيعماف لعأ تولت رب اه ©نععم لع ]هع ظوملعتمو نم 0ءةهقلد". قلد فملق!انك, 14 (1949), مم.
 428-419, ىدزنو اطقأ اطغ ةعولقك هك طع ةوانعلابعأ هك ة8كعلتمم ملح جدارعو (ةءالت ءعيئانمإل) هعع علراتاقم اه النود هل الع 8لوع هغاطع 0ةلذ

 ]د 0مل
 (21) 8مم 8810111, ةءعلعتعلع 2: 1غ ةلطقسطتمو. م 0رنعاع هز ةانلتعك هم اللع 81ع9عماط ©عطئمإل اس !/ههعوط 5مولم. 8ءءاتصب 8
 وانوافد ه ممعدت طفت عقم طغ ميدل ذم آ[81/ فظل 0آ. 5وانودمرن 2هعوزو عععاناقم, 5مدمتكأات انمهقاداتمم زن 8. ؟مصعتم. ا/كملعلب
 1978, دهم م. 177. 0]ئفلن ذه, 016عن لم فاطمساعم: 1ءمهموعهلاف, ءمصقك زل اله1همعد. 81كهلعأنل, 1980: عع مم. 127-11.
 8 م10 188 0111, 1":.1طف_ فلاتديساطعو وامعع هز الع 8]علبعمللا نعسان". 1هيعممآ هل ليع آ8ويطانعع ةمل 0هنساخانأل 1مكانااناعك. 9
 (1956), حمم, 258-192. ماظا]خلل0 دذزل' 1 هظارخ, طظهقدعا هسل !0282 ط8 0004 0 نق 1 ةئلآت]اب لومع دما وسعت 1نتغهمنق لع
 نءمممله, 11. آلم ءممعو م3عللءالول. 5ذو1م5 الآ[16-1ا/. ةعدمعلق, 1987 وعم. 54. 85211141 110118310, زلادمنعأ هما مق ااشلا

 طاخا لم, لددم: "(ةمامعلمدر لتقاعهطنعأ هد زل تدمع لعأ هون ةولدع كانلهلفك ةتانعنأ ةنمممعت ع دهم لع خاستعمتقب نملت ول ©ءوصقلق"
 (22) 0م طع طقنطم رم 0ءةصملت, دمع خل خ13ل 41111: "آكمم طعممع ةعوطعت". لم قاطمستطتدب ا/-113 (1902), مم. 980-979. خآنال م17
 الآل 018011008005 04281805, ل. "ع اذ 6ءدددلم همان عند 30انعع [وع طوممو ان عا واو 2ع7/ رب 77/1", 8هاءانم لع 15 ©ةصقعم لع
 ةمردعرعأم ع [ملسعتق لع 0ءممقلدب 3ك (1969), مم. 16-14. خهل07ل1110: "آدع ءمررتم عع ءممماصتتم اند طقصم ءدب انعصتمم لع زممعمد". ]8
 طفلاندسعم, ا/166-111 (1905), مم. 51-49. 8 810/10 ات 2ةطاتل ىرع كح]ءددك: "81 طعمملعا 2دلوعتم لع توردمععع دله ةلانهسطوو لع
 ةءومقلوب طلكمموز لمص مقياالاتالم زن ةالععمدعامدعم". 0نهلعمدمم لع اه ةلادهسطعق, 11-10 (1975-1974), مم, 99-116. 8521041
 14011810, ة/كدسسعا: "همستعك لع ةهعونعماموتم زل تتابع هرقاعتمأا ععمضهلتسق. 8آ طحصم لعا قلطقتعم (ةنعامد 111-363/1(2)"
 تندلعئاممد لع قمعاع لع ]15 انمتط ءيكتلهل لع ©ءدسملد, 2321 (1990), مم. 85-71. 03ةك طفلل 2151110, ؟لومادمم: "26 6م
 رانك دتمسف. آظ8] طهصم لع 15 ميتمق ه لعأ ةجدنامع". اه قاطممتممب 126 (1906), مص. 101-98 مم. 125-123: هسل مم, 150-146. 1/11آ1آ2 ب
 لودع ظددممب "8] 8دصسنعام, 8حممع قعوطعم ةانطكتوإءراتعع عم 0ءههقلم" 8هاعاتد لع ام [عد] مءعهلعمتنو لع اد آًلواممقر امال ]11 (1916),
 مم. 506-503. 5800 ط8 آاان01تالخر ةرانتك: "81 طقصم لع ةدسامع ةد تموسلق". ناله فصلملامو, 311 (1947)ب عصب 211-213. 0
 1101 ملل0, 1و1لعم: "عود عمم لع دعوعمعتو عب عأ طعمو ةعوانع لعععمتطتعلم ءام نأ (0هاععزم لع اذه !لدلععك 14كءعرععلقعتمم لع اه
 طادعم لع 1م 1ذئم5ك (ةءدمدلد)". ةجسومتم ةعوسعما هعزعم لع ةملقاس در 111 (1985)ب مم. 142-139. 101212185 8فل ذك, 60:

 "زم معدودتاه :عدل لع اه خلانهودطعم زن نأ طهمم ؟مواععم". مل- ةسلهلانع 76 (1945), مم. 214-196. /ةآباف طفل, ممعانعم لع 2.: "1
 ظوممعام' ه ظدصم لعل ظيعصتع لعا كلت". ام قاطممتطبدب 2/1 (1913), مم. 307-304, القلاف طف ال 588لل0, نم. لع هداف:
 "81 8دهسنبعاو زن ءأ 8قمم لعأ ناردك". آم قلانقسباحمو, 200-12 (1905), مم, 307-304 / مارا فاجن, ظرووءاكوم 2.: "7ءدلع له تقسو
 لعأ طوععم هاه ةتانمساعدت". ام ةلطقيتطعو, 526-06111(2 (1920), مم. 100-97, ا/ ةآءافخ قلل, [ءدممتوعم لع 2: "8وممو ةعوطقك". اه
 قلطقرماعوب 355-21 (1912), مم. 570-569. ال فالءاض طفل ظءووعردعم لع 2: "تممتعم عيمضهلتمق. 8دممك ةعمطعت". له قاطممتاح58ب

 0 (1916) مب 168. فلئاضا”«فخا, ظممعتومم لع 2.: "ت1 8 ةمنعأم, صمت! !تكللام مهعمالقأ"'. اه تلتطقتسطودم 011(2 (1919)ر 0
.15-20 

 (23) 58600 ط8 آنال اتلاف ادتكأ "مك مالعكقع لع 1ذ بنعم لع 0عممقلم عد نأ داعأو 11/". مل-خممااسك, 7 (1942), مم. 458-438: "ءآ

 ؟وعمطام ةلعمام] دع نكد هوست لعممرهتممعتمم لع لذ عقاعمد ه ىتاطنعو لع ماوندم وانغ 5ع ةنتيتاممطو ةقمعءاواسدعماع مدعق ةطعصعع ءأ
 لملم لع 1ج ]ودمت اهيسصطتعم ةمرجدم معولاتعام لع معهلمو". م. 42

 (24) 0111100 ه']18/ثه ات عدعا: اقع ةهددع لعأ قاطقت مزن ملءوممطق. ©ءوصقلقب
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم ورق : سئلدنألا د كج هع حاج ايزع ع زيا القلاف حا قال انام ماه نام هدو من وك كم يادكد مدا يعط

 ذم طع ةكلاط هعدفتتتل. آهاعأإل, دهردع صل ص عد 12 اطغ مخلطمقسطتتم طتلل ةطل اص طع ملطقتعتم
 معز مع15مءعاتا هد ام اطع ]تما 1علقع أل اطلك (ممأع زن اندتصع ةنعطقعماهعزن ةهنتل 00هنطت عاقب

 "طع طحمتم ةانانعأتاع 01 طع بواع دانمم1إ/ ةالداعتم 01 (ت1ةقهلد 15 3 دعاتبو11ع 05 5
 هلل هقصقلك. 1819ه رن, جاع اصمت ه تال اطقأ 7/35 0عووتتطعل طزن هعمل جباطوتو 2150, 7هرتعو
 8ةلطوخك ةصل 00م2 ط1هرندم اعأ]1 نك 01 د 7>/تا1 136 ءوماتللقم 1ععأا لععو زط اطع همانتعاوتةتخ0 01
 اطعم نيعدأ 81هدودع, مقلع 02 طتقعاعب زا( تندم طرب طع نلرمتسمب“ 19, مععوملتمع ام آرتزتذ لع 8

 ©نعنبو اطتم جوزك ابوك طتعمتتتت ةطل أك دامت هك طتقعلع ىنده نصت عووزر مأأ .

 طع همتمعد دنمم]الأدع اغغنل ام 01و هلع 0ان510ع اطغ 2/8115 02 طع هتازل, 2ان1 01 51غ
 ادمك ةكبوإل. دواملع 5ماللص ع5 216 تهطل" و] د0ان1عع5 0طعاك جلع طمقض 1120ع, 00مع تطعم ةه

 11061: عامان 7/161" ءاناانثعلأ 15 1تل 0 اطغ ىدانا1206. ثلا 00تات1021315 156 03/0 1710105 غ0
 اطع هماتصسعد, هزت همم هلرع ونمت. '!طع طمماأت تمرصتمما 2/2)/ 0 ]11116 اطغ هونغ طعوس اطغ 7ءالد

 بوك طزن ممعمذ 01 هلع ةناطععاو, طانغ هاج طز نقصقك, ه1]هاقتقق 2ه0 العد إن 66مع5 ةصمل
 ؟مووعا5. ظن طع 0ةنع هز ظاحأتم هآ 01ةضفلم اطقتع هك ه ؟ادغقا ةصل مانمطفطاون اطغاتع 5

 ةصمااطعت* اص اطغ 116203: نانمأعل /هأ1 01 الغ (نا" تلا 0.

 طع امعرعومأتل ع 2660 04 دونم“ 1م ىدانممآال ه2 عما صع م0مات1هغ102 0687610معم0ل اطع
 طستللتم عد ام دامزلع ولعت 17176 اعمما رممتلإل كاواعتمك 01 ةلز1طمذ 02 0ةصقلد ذم طع ةخ]طوتعتس
 ةمل هاطعت نانويسعدز ةمرمع 01 اطعم تنعم طاحتلاب 2غ 1ةاوقأر اص الع امن هعوطمتجل, !نلعع طع هلكاعتثم
 ءدلل ه1 - 0ةهلتمم هع طع اكتم, حجلاطماتعا ةمردع جاتاطمت5 لتتصلع اطقأ ذغ 305 طاتتلا طزن اطع
 رمد ومو(19 طع كوامرنمو 01 كدص 10وعر الع 01عدغ 35105ونانع ةصل ةعونمو هزن 01م1: ه00 (1ك80)
 نمنع طستلغ هيمانسل طع 1115 تعصخنتاإل هل التقغ 08 دوص (ن:150طهل هل ذدص 1418انعأ 4
 طع دكتأال هعماستإلا طع كواعتدد (طقأ داماع اطغ تولع" هل طع النعت" اطوتم ةتع 0260 ام الع

 رمصقم معم100 هنن م اطغ ظدبنارن 8110016 خعمو 219

 ممماطعال الوزن 10 ةام16 ا/0لعا' 15 0 56 8162[ 1/ةودعا5 01 ممااعاتإل, هل ءالعاجت طمطع
 انكانملا1)/ طفل همع. 16 طق طماتدع طفل تكعطغ ام طع ؟ونعت" 0 ومع فمها هدن ةماتصسق اطع ؟؟عودعل
 همانل وام16 ولع مل طع عمتلعد هنن هك و آلم تقع ولت ممن 11 طق طماتكع طقل دم 1 عطخ أم ةلال
 ةونعأ, معمواع 111160 الع ؟ةودعاذ طباباسو قلع ةكودح الغ نابض عانك 01 كاماعاتلق 01 1102 6
 نباتم هدنمعل الطف تولع“ وأ اطعم قمل. ”[؟اطمان علال 0ل0ءاناط عاداق هدد /7تووعاذ ام دامدع للعم اص اطع
 كان هل 0 ةمملو هب مهقتمارب الكورس اطغ ظطانقتل معامل, اطغ هع 06010 عامنا تال1 0ع 5

 طعنت مرن ان5ع 2غ 1تدقأ ذم اطغ اخ درطقل مت110ل

 (15) تولت 401مل, كمسعا: كيينم لع ©عومولمجب ع. 280. لاذع جيياطمم اليلسلك اطهأ الع ررمكولعع رينع طانتلا هانعع و كنك هأل الدع
 املللغلط عداسمإلا 1011135 0 4لظمك, !مهرحدالم: "لم صعجومتام هرمزمع لع ءددهلم". خلع خينلقلانك, 10 (1945), مم. 432-409, طف
 لتصلك طمأ لحع دتمكونع ربوع احبتلا طماسععم 1016/1017 حقل 1038, هانتاع ليغ تتلسممعأا ديهع ؟ةساعاتعل زد 1055 نسلعع اطع لتئعءانمس هك
 لدع نحت ىثلذ زاحس >كسأرةسسصسمل ئاحص '!ةساطدب طف احنتالعع هزل زاذع اعدم لملف هلل 0ولت. له 1115 م طقنا سبوع طانللا طعمزلع اطع تم كولتسعر

 ةهععمعلتمع ام ]احم ها-1ةهننا, طوب قاحل ىيءهلسسمم احم [/لماقتسملل ءأ 8كمهلكلب
 (16) "8 مرمك !ممعم نسف طقرن ند ظفمفمسمب هل علمملم نعمع ؟ءايلاتكعلو ماعك, رن كعمام انعلملم زن ةعلع انمعاف ءآ ةهانق". '1!101لثف 8 ة]رآان شكر

 1[معممماله: "آه 1162 نلالأأه 118/01 ...", م. 0
 (17) ©كالظال ى, اسك لع آه: زة1هعمو لع اذه همدمع هقامطلعع لع ©هضهلم. 3ةةالالاقم, 1603.

 (18) اللع اروع م عيعمأ ةسمانمأ هك اممم ؟صلتقوع تم الع قلطمتعأسن زم الع 8كمتم أه العا ذاعععأ الدعم زك ه ككاعك هتتط [[هدتقش 1علاتقأ هكر
 مدهربامع ءعيدعلا هاطعع كياععم زه الع كوم لاقت لع ]وع ه8عربعك ةامععأ, عام, 0م طع [8تيحس ةسلتمروك اد (0:ةمقلمب ةعن 85[!
 ل0 هتكلا0, امادسسعا هعمل 0اناتك ما”خ 6001/1132, ندر ]نمعت "0عوبرهلم ءمجمممم زن مامن عملو. اةكاهنلم لع اه هيععاتمم ةنونعما هريتعق ال

 طزطات هود".
 (19) 2010181600, ةمامهتسم: امم هلزتطعع لع ملطوتعتس. 6مسملم. 1984. [سسنك لما الفل! 1101 0 خلخال خلفت 1[1؟اهعم لعل ءعطماتهم ال
 قماتوم له ]وع مممءعاععمو أ ءعزوم لع نىوصولم. 8هملع ], م. 35ز هب طع ككافمت هك دهم لمكف (لذغ ةانلارمع عقر التقت ه 8كممعتعاط عال طل
 لحوأ طع موس |1ءانعمو مصعل ذه مم ةقعتعلا ةامنع كورت هرب الدهن (لذع نعل طبع هل [آنكو ةصسحيسقفتن طنتلا اطنع كعامعم غم ةعمللل عم لمح
 لحع ءقرلعم. اع ظمصتمس دما عمل هلك هد عمد (اذع 2؟الالز نعواسعإل هيأ اطومع يعقل ذم معمل اطنتاكلتسعمر !ذلعع هدرجتع ككادعوتع, تقلع 5هلللع

 هاناطمتسع (طتصلع ؛طقأ لطعرب معع [ظتنحمت طانت]ل لان جك»
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 11110110 م5250 15 111 15! خخل10 01137 طاش

 11 بع حوتوأ لمع طع جععو 02 طع 1[مملقم 01/10, 11 5طععماطعو ءوقزل ام دانمم05ع اطقأ طع أل
 طقم هنن صموراقمأ تولع ةنمزمأوب ىزيداعمت. الالطقغ طقممعمعل طعام معم اطغ 11150 ةهل اطغ امال
 عماسععك هر اون لع عاممسعسأ هل /هنعم ةانمم]إب# ”[0غ هلل 01 طع آظمطمقم م06 1عل 0 ة
 ىكمعاعطب ممدعع ممل, ةلاطماتواط (طتعق 00عد ممأ معقم ا(طقأ اطغ هنطع 0لل5ةممعقتعل 5
 ةلستستأو وانتم هعمتع, طماط 1دلع هلل ةعءعاعوز ةماتع. طع 1ةعأع 08 2 ةانمق8 م0956 80

 همدقعوست عمال, طع مممر“ هنعقتت2وغنمم 08 طع تولع ىانممأإل ىالواعتم, 1ع0 0 ةصزاتتإل 02 اطع
 [مبطق, 5هددعاتسعمو, اطلع 7هنعت" طعام همغ هدآؤت طزن طع ءابتل مم9/عل, طانغ 8150 إل طاق50م5,
 ةعاكمءوام, مايصتعأ مولتاتعك ه0 12600 طعرتك: (طف ظ8مدنقمت 50هأهل ىةزكاعتم طقم 8ع0 اصمم 3

 10ءول وزلوزعسم, "طعم ةقع معالق هد طع طنا لتنمو هسا مهتصاعملصعع 01 3011علانعأاق طن اطع
 طتمقطمومو ذه اطع 7115 هعمل 2. 16 ةععرمق اطهغع اطغ 5ءالعدعما 02 ةمعاعلا 8
 همداتماتعملل لممممع طع 7151 عماطتع معتتمل نصل طع ةتكنط هعدفنتتل, تطعم اطغ طقم قع 01 6

 ءةمتأما م 34ءلتمم ظاحتنم (ةاممو) 13

 05من اطع طقمأو ه2 ظمسقلل لتكات طاتاتمال ةالؤاعتللم كلمن 263 820 غ0 10ملع 201: اطع 565أ
 50ه]10انمو ه2 15 م20ط]عمد. 5ورمع طططلضتأتع ممعطتصسعو 0ع9عأممعل 6إل اطع آ[هطمققق 17/اع
 150, طانأ هلكمو همن اعل 01 ةماتنتع هن 77ءأأ. "طع رطقتلت م1001عاط 7/05 0 !عععم اطع 7/2[عج ءاعوط

 هلل 10 5عمعج منع طع ونعم اطقخ اللوك 15م0 ظمرم اطع «ةنعتم اطمغ رللل 6ع لضمتع ]ص هابت' ططققلر
 اطع هراستمل 01 "101م5 1]82طقم 15 همت عمان انمداتل طع 1165 هعموطتنإل 84نواتس هكاتعد لكلص'ا 8/6
 3 ل:ةتد38ع هم طبواع ددممأإل كزلداعموز داتلل, اطلع دزيواعملد نعنع هلطممدأ 0عع1ممعل غ0 طع

 ذم ممم عع 04 طع هكون "4

 لص طع ءقمع ه8 ةم000, 0ةتتلم ثانعض22 8/905 اطع وأ 5ءاطما]قتن 12 طع ةهازت مة
 ءعجطتإل, 1م لعقعمل اطع هماتاتستااإب 01 ولع“ للكنتطاناغتمم مرت طع ا[هطحقنط مع100. 01
 ةيتاطمو, 122إ/6ع 10 39010 3ع وماما عرقإؤن, مد ه1عع تع طعوتصتمسمع 01 طع 7/ةاع دانمملإ) 0

 (12) 25088 8ك, 8.آ.: "لعالم ةموزمعممأممي ممل دمها هاتمم" ذه 0181[!51, تنمعاعكر 801:18/07لةلللر, 8. 1. ءا هل: هذ 1!ننامرإل هك
 1 ةعامماهعزل. 0ءلوعل, 1962: ؟هارنندع 1, مم. 663-693.

 (13) 81011510-60182 0011 ةضااتك, !كهسنعأ: 8كءعلتصسم 8اناعد. 1ع هتياطمع كايلتعك ادع ةعءادقعما هوزعمأ قصلتمعم هذ لدع ءقةصتام] هك النع
 طابق هأ [!طزعد مرد امنع الا]10 1 ءوعأرب ![ة نلت ءعداانترأعو. !اططععم عنق دممدق ءبالعصععع هك اساعقتلمم ةمل ؟دلعم ةبصصآإل هلك لدتق هال
 اناكع هم انملعوعمسمل ةوانعلامعأا, انعاأذ 1ءول ءمهلتتاعب ءاعرا "ذهن الانا !1(ةقمدقهاعك ةقامك 6قام5 ممئلا0ع ءقطع معممكقع نانع عامك
 رمكامد ممك نععوعقم 4 18 !رلمماععزك لغ نع اه ءمولمععتمم لع ةعنمف ه 80ءلتمم ئاطتعم ه تدماتللف ءنه حدهععتلق ة آه نع طقطتق عد آعقم
 م عقتاتم لع ةعنقلانعامد هرتطاعىونعمك زن ههصععألو لع طوعو معالم, عم عع نبع ةلعررتهم دع مانعلع ة7ءعدااتكقع نللنع ءأ مدام لع اننانم لع
 صامدم دع انكوطم مدعو ]5 ىيكملا ءكده ءممليءءلود لع ةعانق. كاف ةزكاعررتق 8 طقمع لع مصعتأدع لع مادرتتم دع ايكقطو ج 5حمحمع عقهلفز اهأ
 عزداعردم هه ةهاعرتمو ه1 ءممعو زةلدستتعق, ممتوانع لهأق لع اه ةممعق 0ع 1و5 دةوانل0هدعع لع 2ممهدكاعو. ع عمر عطف مععوانطاقتع7
 طنطم ءمهئلمستتت لهل عم امم ةزكاعرتةف لع ءمدلابعءأمس لع ةقينقع لعلم عأ 1مم زن 5ويصقععقملق, © ةعقر ءآ 0عداع [كاهصتعم, اطقكأق
 ةدماناتم [ة8لعلتمم ظاطتسقل, هد لوعأن, نا 0ءنلماع آكاهيستعم102185"7 8ةلبق شذ, آعمممأالم: "ننلد0هع زئعمصمم لع 12 ظكموسم
 رداتقانا تقم 2'' . 80هاءانم لع 18 اعمل ةعدلعستو لع او نكامعم, (0611 (1957), مم, 218-305, آه لينك كأإل لعرع ؟بعنع طماطت, ةنع ذطلقل

 فذاءاضلت اه انك ةلعردوعتمم. 2101-1.81/1/ 1210 لر, 8؟همعاع هما 6م 001182, ظسنلتو: 81 ةلقأاو 261 عزل مهل 618 661١١
 84ةلضقل, 198 1: "عم اطهتاهطق ممطاملو لع ععماعت نبع مم مملتمم هنكتعدع انهم 3 هاهقك !نهكتف عآ ماصنم نبع طقطأو معركممق ندع 5ع 8

 عمصكاستلم لع]ةهأع 06 ىان ءدكق انذ 05800110 زب انهامك انهممك حمعم 30 انه معتمتمع وه تال /66نل0"
 80 النا[ شم الهلا 1الفق, آممممالو : 2ع] !نعقع لوملع ةنع 1!انطعتك. الكدلعل, 1881. هععاتستلاع ءعلئاتمس لص 0عمهقلمب 1987,
 ميعاتستمومإل كانلإب طرب 8كدسنعأ ظعمتممع آلمرعمم. طع جيالتمع عدزنك لتقأ التع ؟قنعع طبوك بع ءعممعع نهاتأ دع طيللتمو هز اطع مععونتق

 (ه:لقي 50ه طع !:هنبكعم ط!طهل ةءاأ5: 2 ءةرعمادتمم التع دمررفغ ظاوتمم مست 8اطتع د نءأأ
 (14) 1018185 8 فل فق, آممومالو: كنلدلعع !ركأ ممم مزنانكنا ستسمك. الهلل, 1971. 0480014 77 8811120, مب 5
 8مل ىك, اعمرما06 ءاهأ : 8ظعودسدعس طلكامرتعم لعأ سطوهتعسم عد طومممقب ة/ادلعل. 1968. 10228185 8 ةاآرظ فك, اممردم10له: " آهقق
 هانلحلعك طتكصدمموتسعنأ قسمي ال كان تاحدهتعولتود". قمل-قملقتاسع, 9 (1944), مر. 342-341. 1طزل" ظواصبءارمق 0ع ]18 65
 ارتكصقةممدسسكن] تدقسمك: آه 84ءلتمق, 105 ةعوطواعع ل 1وع طوصتمو" ةاعقملماانك, 18 (1953), مص, 235-205, آطتلعمب "فلعل
 [كاةردنعم". مل-فهلدادك,_ 12 (1957), مم. 263-217. 5800 8 اران08اللذ طفط 8طاظق, ادلدن آم 0ءمصمدلد هقمقنت لعأ ةأوأ1و 2637,
 ترومقلو, 1975. 0110188 ةانؤ//, 8. ؟ددب "طلع اكادصتكمالع اهلا" 5ممءعنلانند, 6 (1955), مم. 153-138. ة/ك4م551011011, آمابتقنآاق
 "ينو" هن "ممعتع لئاطمدومءانع ةعاتكفضمل"' ةواتع اذه نقهعفل ا! عسع مدانعاناردهمك هاب !/كمالعت ةمعع, ام طلونعبعلاع زو, 8عنرععأ] ه5ر
 1952 عل ]هلل فب ةاعمم: "[طغ [؟اهسنع تار عازعتعمأ آهربهبا. آامهلوم, 1976. مق 8آ.آشلا 2151152, لانقه: "12ع] انعطةصتكالم
 ميسيكسا ممم هلآ ننطقهتكالو ىلكانممم. آ. مهملهاسعزو 0ءععللعماما". ةتسرممك اب اتا مم عزممقأ ىمطعع آه كنلدل اةاههمتعقب /ققه8028,
 1988... عك ط ]حل ملح 1540112830, طذكدسنعأ: "آ٠>ع] نعاعمتئاللو هتانكاتاتزاّلم 8] نعطقستكاتم ىتدلاقسمو. !11. ةملولسءأق 0قعصاقل".

 51 مصممات 121 6ع22ءئممقأ] ىمطعمع زد كانلمت 1كاوضستكعوب ثدعقعمدقر 19911 مم. 302-51
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 تاءاسطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا

 ةتماتاتل 450 اقر 1ع [لح عت 8لكهصقعاتتا 1.450 طقب طع طعن ©7قاوم 1350 اطهر طع دمتم 01

 ماعدت 350 طق ةضل هاطعان طتصمتل ةانعونمسم ةيئواتطل 8.350 طم 7

 طع :تاولمصححطتم طءاسوعد طع !طذصل ةمل طع دونم“ زد همام ماع طق 178161,

 مهماتعات]ةياان, طقل 5عالعممل داقاتك: هدع اعامل ه2 جبونعت طعامهمعل 6م اطغ اهمل, همماطعت اعمق

 همان10 6ع د010 0. معماعل ة:ءمديمتعازت كرم طع اذهل, ةهنطتتل اعئصل طقق ه ]نع 01 15

 2000101م8 ام اطع ط6ع0 01 5علعردل عالم, ج ؟هادتتاط التل 735 اتكعل 10 طتسمتل 60115112105

 ةمل 1غ مانكأ 6ء لءعمغ ءاعدم, ةمل ج ظقاط اتصل بهم زدقأ مان است عماتممب ءاع. طع همام م16> لأم 01

 اطع اهعب5ذ لطهأ ؟عوباونعل اطغ اخت عدفنمم ةلكوتتو 10:ععل طع 1س ماتمم ةناطمت اعد ام ع5

 اطع 81تكاتتم كاتكامهتك, هلل ةالعم 0 للحزن زك 2 مدت 02 طع تنهإن 04 ]ئقق ه2 طع زصطقطتاعستأك ه2
 710م 28عو 01 اللع 76

 2. طع نأج هأ 0عدصملدا 11 ةنعع ةسصماا آقزن وانغ

 تممصقلمب اطع امسصمس ةمل التوتعماطتع 6!1عرتك, طقق ه ءمصتتماتلاإل أ 5ءانلتطقع 35 عع

 املاعدتعل هرب 0هرمع2-!لكهرعممر '1همععك 8دلطقك ةمل هاطعرك# . طع طقصعع ه2 طع ءةمتاقمل م

 8كعلتمم اظاحام لتلم" معقم اطغ ةطوملمتمع هلئاطع ةطعاعامأا 56[ ةاطغطأب ها طماتعأط 7/6

 لابكأ 2 18 0200 هد اا, 30م عاتتتع5 همدان لل ءامرإلا ظءواج عمد طف 711105 ةسل [تعاط هعمل

 لطع :علعمعمر معو ام اطغ ةمعاعمأا 21عدعفطو ممكتقاأعل, ةمل ةمدصع ةيعطقعم]هعتعمل نهدلعو نبونع

 لممع, ةصمل طفت هم اهعاك القل تاق ام اطغ ماهعع لسضعط ادع نلع ه2 طق ةيولت ه2 آ1طتخه ةععل

 طعم ه0 1-21؟ةطسفم 5-21وربطفصت). ]م طع [دءاط هعمل 6 طعممسب ذه اطتق ماقعع اطغ ةعطام
 طعامهم ثعقطو ةمل ة8كباهلتك, هلقو طئاسةعد ثعوطو نمل 750عوعطو, 1طققف هع 51010 إن

 ةزيسمصدعأ ةل 0وردعت- طلو تدم! نورمعت-ةاورتعمم 1هلتعماعل طهأ مع ءدمتاقل هغ طع آةخط
 هعمامال 8/85 عدانكعل اص الغ !جاعت طقتط هلل طق خلطوتعتمم, هنتل ةومع ةمتاقلم ذم اطع قفلطقساط#و

 8كاتوءانالا ةثع لنقل ذم ااحع ةءاط هممت أ!!! [1ووبعععتب طعقع ةاالعطععد ةنع عل قرتعل غم طع

 721عم1 ةانممأإل دالواعتم 01 الطف هكأإل

 (0) طفح ]10 ن1 8كاتانلب ل.: "ةعممعامو ععمورم لت ءوك لع ادع ؟ءرودع لع 0عدمملق", م 190.
 (8) طع ءءاونتمومانتزم» طعاسوعم !!طغعلك جعل ط/لعلتمم ائاطتعم لك هدنع ها لدع متمكأ لزةءنكذعل اهمزعع ذه اع 1زداورإل هآل ©عةطه03. 6

 كك رععاتستسقتإل ةانلا'

 طرب ل, 84. 8م1لوص ؟1علقك. ©عومقلد, 1988. 10-0010157 115ل0 601124187, ؟/كدمنعأ: ا/لعلتسم 81 0 ةددلقر, 1888. "ةءواطلاع

 علتعتمم متن هم طصاعملبءانومد ارب ةكذوسعأ ظوستمك ةونناعتو, 6ءدمدلمب 1986, 1101180/0-601182, ااوسنعا: "ع ]!نطعع ة

 ةءدسملم". 8ماعن لع آه فما قةعملعستم لف له [1زوامعلد, البالا (1905), مم. 60-44, ظنك ةياطمتلاإ اهلتعدافف الع مصاتستنتاإل هآ

 معام] وصعمأ, حبا طع عريعفاك اذع ادعاع هع لمعتردعماممرب دهيعمعك ةتل ةيعاتدغماةههتعفا ةسلتموع ةمل اطغ طل ذهئاسعهعع هق ىديصع

 رملكترل عماتممك. اس طع مععكعسأك لدزتد, 1. 5تامسقإزلمع اذهك [سنرن دعيعممل هيتلعممعك هك لجف ظميسصفم ةعل ةدجارب !/اعلت بقل دعاللعمصدعمت ذه
 تودسملد. 3وع 3010344501, ةكمسعأ ءا ملت امك ننمك ةقااترئانمك عقاتمتمك لع 15 (©رهدقلم زانععم-ءهيردقهم زن ةعوطع ةءةدقملمب 4

 (همه امنع هز لع الزالللط هعواإل هالعع و 8مم ممااعإل هزعص) 808 1/18115]101, !لعوععلعك ءا هان "!لنعبوع لامع مقعق ءآ

 ءمدممعامتعتلام لع آه ©ءدمفهلم زطعءهعوسممم زل ةيمطق", هتنتكاو لعأ ءعداقم لع 8تانلتمو ؟زكاممتعوك لع مدح وب دن هظعتسمر ]1

 (ةءوبصلد ظردمعدب 1987), مص. 51-37 مللك معرس [طفعتمم هل ظفضمم ةععاقعواهعتعمل مدهاعتماك م معتصم هأ الع فععأ12601هعاعوأ

 ةملتموو ذم اككط ]للى 24011810, طاادسعا همل (01ت5 4خطخ 601/187, طوف ]ه5عز "0عوسجلد وتقل ل اول عملف. ظعاقلمو لع او

 تهنععاتمم ةعويعماهمزعم ز/ طناطاتمومقعم". تيدلعممد لع 8عاسلتوك الاعللوانولعك رب 0عمعلمك ز' 1ةءملعمك 1ةلف( هم هودهل ا عوك
 [ هياط ع هرتز.

 (9) 01. 5010181501 !/ل1ن10, ةآدصألع] ءا ةلن آهك زانمك ةلئاأ ل05 مكان را وك لع 15 0ءدسقلم 1طغعم ءةرحمصق زل ةنقطق, ©مقمقلقب 1984. 0د

 انع طانتالتمو هك اطع جا-وماجج 0هلترسم زص اطع الالل ءعماسمإلا 0010101, ل.ةنن [انذامعق لع اذ لمسته ة عامه ل6 1و5 ةئوطعق عر كم ةتقب

 ممعمللفك لع ؟ويتمك رمهمتكنللمو لب معسمومك ةماتعنمك. ااهلمتل, 1821-1820. افلتالقلاآ8 ةل عملا آخ, طانودعلا اذكامءأق لع
 ةمدسملحب هدم عملتعملم اه لع كانك هيهلعم مممجتوعتجك, ةلوعمتمب لدعم, ©قمهلم زن ؟دامعم, لعكلع :ءامماوك انعررتممق 3 مان ةكاكدك

 لزدك. 1 هدم ]11 ©هنملقم 4

 (10) 518408181, [ةمسعلسمم لورلععت 7ففتممم لعل زعزمم لع ©عةضحلو طقزم اذ لفصتتمع علوم لع 15د مهكعملاقكر ؟ةعملج لع ]و5 ةنامععو
 ةيواطعع, ان ةعييانتلم لعأ اتمام زهعلتام لع !لمانممتسععا كح خاتزدناتا. ةامللمل, 1860, هعمتسناع ءلاعتمم ذه الحلل, 1982. 00157

 1/01 001 ةكملتسم ااا 1
 (11) 001412 510118810, طامستعا: انته لع وسقف 1892, لعق عتطعم الرع انهالت عسل طق كيحتامأ زم اطغ انتصعم هع مطل خلال (888-912).

 51000 اناث ارالاتلاؤ 850مل م12, اسمن ادهم لع ©دنقلم ةعوطع, 1910. 7 ظلام ظمميعاعمعو لع >جباقن "1 تلعقتمتم
 4اطدتعتم". امه ةلاطمصتاوور 26 (1907), رص, 90-86, جنم انتك ©نأق لع ©عممجلق, عمقه لق, 1906, 0م طع ةلائمستطعو ا/كانكءانتلر 11
 م. 1: "امععءامعاموعع ةعفطعم لع اه خلانميساحعم زب لعا 6ةوعملت ع". مام هملماامك 4 (39-1936), مم, 194-174. ظقعالا ىلع 11018310,
 خاقمابعأ: " مهنستعع لع ةئوسعم]هروته زن هنلتنمم هدقت علمت ععدضملاتسق. 11 طقمم لعا قلعت نم (ةزوأع 51/1-26111)". تيملععتمم لع خمار

 21 (0ةهقلق, 1990), مم. 123-11

 يىذ كيد



 1171011 85218015 ]111 آذآ خل 0111 آش

 ةطمتتع طع 5م 1عمعاز طعون هيع انلعع ه هقطتتقل, 600 معاعت5 طتقط. 5ةتتتعت5 02 2 ماهتص. طع
 لتتم 0عمتل هم 15 متطاسغقستع5 جاع اطنخ طقمتم, 8 ماهاعقتب اه 1ةهعاب 310 ةطل رانط لت
 ةعولطعتب هععنمت ع0 طإن مدعلت عت ومعمم هل داعممع ؟؟ءةععاهاتم». '[طغ ةعتاعاب]طت12] 5ءاغل ءطعمأ

 طقق وامممعل ذم اطع علوع نأ طع تمانضاقتم5 ةمسل0 طع 118ه 0مص طقك 069810760 هت
 ةعمتمان1 مدعم ىدضسمسقلعل طزن لمت ممصتمو ذم اطغع ؟مماطتلا ه2 اطغ مماتصافتمس ؟ةه8قعق5. "طع
 01 عوضتجد اتم هع اصستعونلمم 15 العون اصمم1تقصأ 0 اعصمتتب طع 0ععاممدصعمغ 01 !ةصلكعفمءع ةصل
 اتنطقم دانانعأل1 6, 01 م مانقط :هرطقم ةانطقأتنعات5ع, طع ةضوطو ؟عاابتلا ةصل 1:ععتعوأعل اطع

 اتت عوانمط ىوذاعم ©

 86ةعوسنسع 01 طع هوامسات 1 10وغنمم ؟2عا1 1 ئعد ةسل اطع م0وو1 ]1165 012 ةعتعاس] نقع, اطنو
 2163 1885 0عءاتمأعل طزت محقوم ةديتزنا اطعم زذ 5؟عوعتقل ]علقم اخ هطصقمر, ال151 عماطتع ةص0ل ثتنقط

 جيعطقمعم]ه علعمل ةمسلتمسمو عنز طعم اص طع العود. 1101عانمت, 201 اذطغ ذلتهط م6110 1ع
 ةلكم هس صممت املأ 50010ع: طع 0هءادامقصاق هن طاءتعك طوطاءعو. طمطاعمد دءعع اطع
 م035ء5وز محق طع]10 طزن طمدواتقتك حمل هاطق تال علمانك ةطل 10الول !صق نا 0اتك ام طغت كاتم 011
 اطعوع مم55ءووأمو البعاع 13005, طمانقعك, 1201051165, تتممو, 220 عز 7نعانع اندانقلاإل "عطاعل

 "1 طع محبو 04 0 ةماتلع طعا1ل اطعوع ممودعدوزممم جاع" الطف ءمصوانعدأا 200 اطال اعانع عئوضاعل اه
 طموع اطقأ طعامعل طع ظكتمعح لتتمع اطغ رقع قتل ام طع (نطستعا 101: 115 5100م011. 116 26ا7/
 لتدانت طا هك 04 طع 5057 عمد عمم للعمل 2 ؟7ةمغ ل0 ءانطت عماقألم 1181 همها ق125 2 عامل ةلطمانلا

 ه2 امك ممم ةاتمم هد موقعا نتعر همانأهاتممك, جون طافصصتمسع, ءاع. 02 طع ةهط مقتتمل 4

 آم اطغ 1216 110016 ةعع طع عود ءطقم عمل اطقصلعد 0 طع هنآ 20ص 01 عال 561ل5 ةقل
 عمرتع 31عوج عع 06عم]رب نممداكمرمتعل, 20 ةءعوصماع طق (0نعمطع 00305 0 0010
 لوقا, وربع عز, طع مجند تندك طف دطقتمس هذمعتت لسقمع اطع !ادكتمل معقمل هك هبعال 5
 حكام الع 0طتماتمم ءمهوانعمأب طق 8400لكاط تمانا ن1 0مم111520 (ا15 م106عق55 اطقأ 18/6 قلت
 وعم اطع عمون ءمنمك هر“ اهصل لتكاتطادلمم هك اطق ؟ئ11 3 عع5 ةمل امدبمم 0غ طع ال ءعمكك. طم
 رلا7عكك هلل طع هقصولد زعزع طق ممالنعت“ نأ اطقأ 2عاتءانا انتنع هجم اطع طبطماع ال ععو روع ةصقلاال
 1182160 1ص 5عالعاول داعمو: 16 اكلم" 0ةدلأ] ا1/ةنعمل ةلكماتكل0 6.900 طقب ع 110761 0

 (3) 5عع لدغ جانعدلإ/ ننماعل سموا هل 0ءووق 0ءدمقر اندداتم (عرعععلف ةمل ملذو 81ا/خك 001245 همل 811/خق 1ك ه11 111ر١:
 77ءعممعامم حماعمعأوأ لع ام حممتمعتو لع عممضدلد" "اعدل, عرج, 8هامصهتمم ز/ 1”, ال ءيث. (1971), مم. 3-5

 (4) 5ءعء الاآءاضللا] 85/4 8100, طاق. 0: طاقطلءمك لع اوك ندفديرانتاهك لع اه كانلقل لع ةمدسملد زن ديك هلونعئملتمك. 18/200, 1961, ةسل
 (وموك, 262وانأا هك ال ان عدلدع لع امك دان عع لع اهم زعاعمزدع لغ ةعدسملد. 8لكولعأل 1966, لمدع ةمعوعلت لع (طغ ةممم هع لاكامتاحناتممو هأ
 1506-1505. دعم هاكم 8ك طاطام 384018110, ةكوسبعأ: "ظ8زعراعع طقطاععع لع نس صتمام لع اه العوم (1548-1505)". ©تدلععسمت لع
 رعماسلاود 84كعللعددا عع, ا/1-ا/11, (6©ءةدمهلم, 79-1978), حم. 78-55: "ةمعورب لفعات دلع لع امد طهطتععع لع انتاقع (1547)". 8كتوءعادمعم لع

 رعكيسلتوك قةعوطعو زل طآعطروإءمك, 23-2011, زممع, 1 © ع هنمدسدلف, 81-1980), مزج, 161-135: "!لوانعأقك حممعق ءأ ءعاسلتلع لع 1
 حاونعرتق لع 0هزدم ظاعممم طقطتمعو". ةيقلعسمم لع ائكسلتدك 84ءعلزعهل عك, 261-1 (ةدممللمب 1983), مم. 148-105: "آم ةاوانععق لع
 نيس. ط7وامع مدعو عا ةعانلتم لعأ ءعلررم لع 6ءدجقلم'". ةمهافع لع اه انسندنعممتلمل لع ©ةلتت 1 (هلتع. 1984), مم. 78-63 " ©ةطنو اق
 ترقملعت !ههودتررالم زن ©ههيدتوكاتعو, عععانال هع ائطعمو لع ؟[جطتممم". اظكاسلتمك 18هيهسنتعمو لعلت قلمك هل معمك ةملععع 5هنلق 006ه
 تمممقلفي 1985: مم, 78-71, "طلمنمع ءماعع ام داوسعتم لف ططنعأاوع ال يو. 8زعوعم اذهطت عع (1505- 1547)" [1"1هعمولدع لع اء مل سمعه
 رب طللدعانعو لع 13 ئامعتو 0ةععومم, 1981 [وماطعورستمو]و "!لهنمع هماطعع أه هليدععتم لع ةوزدع (1547-1505)". ©ةبهلعممو لع كاسل وق
 83ي[ع لنور عاعد, (1986), مرد. 60-47. ظعدتسمم ااععمم, !كمسعا ةعل طفل الل 81117, لددم: "آم ةاويعتو لع !لكههقعاتل ة هعمل لق
 لعا هلوام الل". تنقلععممو لع اه اتزطازماععم ظكممسمام لع 1تادوم, 24-23 (1981), مج. 178-191 85110182 640813110, !ةدانعأ
 همن ال4111 ل ك2 11012, سقما امك 0عززت عع (طكام ناليعم 30عام ععوممتست مر !هممالتااتق, (0820هزئ1هكان عقر ةععانس أ آنطعم لع 1[ةطاععك

 لع 1548-1547). انهت ةمىزلدل لع ©ءةصملق. 3
 (ى5) 5860 الآ [ان081814ر اسدتك: 8هعضعمامك ةعقطتوعععممملتممك. !لدلعأل. 1961. الافلام خلا0 طامل105, 82: "ةيواطعمقت: نق
 ةلوبعرلوف مقعقم هر 15 ا/عوم لع ©ميدلق". تل ةنادلع 361/1 (1961), مم. 218-201. !افتطا عقم ©نظآآم, ةهامهتم: "اله
 معمر ءعلقمل لعأ عمصلع لع '1ءولتلاد: اطنوعمطعدمت". ةدلقاس عزو عد تأ ءلواو 20/1. ظوانلتمع ةماجعع اه ”!ةعسق. ©عومقلفب 1981: م. 9-49
 050110 طاع !/ادمتم ل. رب ةفلال 1 1خ00 513/011, ظوسأتم لعن [72جهيسعمامف ةعوطنت عموتقسم لتصمك ءمزرق م ععقلمك. ©دهسه لل, 6
 (6) 0م اع لعام عاممرتعما هك معهمعتتإل ةمل اطع ءمموعاتست ءانامك زد ؟علععوأل ماهععع هغ الع الووقب دمع افططقكم 540114, ل
 تك التكامعتم لع ندم تسلدل لعأ عاع]و 2/7. [ةناج ىعتلمدل لع 6موسدلم. 1979: 88812105 م60 01! ظلخب, ةكمسسعا: فملاقعمت
 رصمرتكعم (نه انعدم لع له /ءوو لع يءدمقله عر عأ ةتوام اال, تونز تعععتلمل لع 0عدمهلقب 1984 1انتلعمب: هعمماا دامس لع آه عوق لع

 تيومدلق عد انغدممع لع عاتمم ]1 اعدم. طلرتن(ةعاور 8عمازو كما لع ©مجدهلق. ةودنتتامملتعالام لع خاهعاعر 5.
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 تناءابطعلاو :كاعلقلا نم نزف“: :قييلدنالا ديجتال داوم تدم ماو ت رقمك اواو دخلا اكو املا

 1. 31عدر [؟جغعع هس طقصل ذه اطع اكاودصستع 01من دا عقم

 0مع هغ طع 20و51 1ماع1عقاتت ع (مكاعك ام اطع طتمأمر تقل 15 غ0 122013 اطع 2012 م1606 5
 ه1 812 عتقمل تتاطتتع هلل 010111 م. طع زها عدأمل 15 هطع 06 اطع ماللهتك 02 اطع
 50010ععمطماصتع دانت عاناع 01 اطع ةعتتعات] ناخ21 50ءاعاتعو. '1طغ 156 01 7/0161, 35 مةتأغ 01 طاتتصقت-
 1ماعتعماتمات 011 طع ءهمصئاضتعاتمرت 02 1282032 مع, عدامطا1ذطعك اطع لاعطمأ[هطلإت 6ءالتععتت
 زرت م2160 صل نست ع2اعل ظدتمتلت ع. ذأ طع ددتتع ن0, اطع 11971ك ةقع تممم12011 اطع ةعلتق 01

 طع طتستمتت 5ع عيصعما ةطل اطعزب هع ةودعماتمل ام ه:0عرع خم ؟كبتتاطعتت طع !طتصقتت 0علع10مات ةاقام

 الع طمحتع هج ؟:عمم 1 عمطأع ةسصمانصأ 018 00ءبصسفعماع "0طن اطغ 1101 هعصانتتل, 5ه1م16 6
 مادمتتل اكتم علمرم, اطقغ لعداك تنط الع ءكنكامرمك هن طع 8201م 0191510, طع 1 عطغق ةطل طع
 لاتعد 02 طع نوعان, اطع اضتعواتمم انتصقر, اطغ ما10110165 012 50222 م13عع5, ءاع. كاع اطغع
 تاضماتمم ءمصواتعدأ طع ةيطمضاتعج طقل ام نتةصكافتع طع 010 8كدكاتسم ]و95 ءعواتقق 01 طع
 مامطاعممق 06 2 هوسم]عع از/ةام لانا طابانمم ىزواعتم اطقغ طضقاتممك للم" انصلعنئاقصل

 همت م1 عاع]وب (1)

 فمقاعت اطع 8هوتكاح ءءعماداكأهرد اطغ داطتقنتمم ءانقص 8ع0 هضم اطغ اتسع همطحتتة720عل 0
 همدكمء دنع طق موووعووزوم5 01 طع ةدعدمعمل. "اع (ناسمأتمس ةيناطما نعد ءدهللعل ام ؟ةانعنول
 معأئططمتعك هز ءوعط ا؟الهعع ةصل ماله غ0 اغآ1 الغ ءكانكأ01725 2110 ا"! عاق 01 117185211090. 5
 لمعتسعمأ 15 طع 4ردعم لع 8ظهعتم, لمدع إل دونت لع 8وعصف ال هدلع 01 اطغ 2077122007
 [موزنوو 2 كطنو لهءنسصعما عملك هلكم رتلط هاطعا" اهمتعد, دانعط 35 م0مات] هاتوا, 01565,

 اطل اننا مك, 10م0 لالالا

 "1اطع ةينعو اع ىننلإل 15 مونت 01 طع ةمعاعمأا اكتس علمتم 05 (ناةهص2لو 21160 "طه 1/ءوم" 1غ
 15 5 5علتس ءداقتال طومتس ةانثاث0ا11060 طال مماياحاأقللا ؟ةققعذ, طعا مانا 1.500 غم 2.000 268

 (») 1طتع ممتع زك آهئاتدلااب هيئاعم ذص كممهتكار ةنل لتعم اعهمعاوتعل مزن لجع جبتطمع اناق ظسولتكات. ”آغ !ةمقانقوع لع طقم احنا طع ىكانطزءع ذم
 مرحب ز[صممءا مما. (0طتعاءلتام»)

 (1) لدع قععأ دافع للك كزهم دبع اعممس جبوع ماناحاتكاعل زن 6 م1810 م1182 طلع: امك ةاونعتمتمع لع ةدهاقكع, 0؟ةصه08. 163
 طوممزسمتاع ءللتمم ديت ممعاتستمممإل ىك(نيلإب اجرب طاقسنعأ ةكرجتلمع ا/لوءعلو, 01811202 1990. 8ع ةابلتعل الدع "تاونعتمتعد" ةهل
 متطاتئانتعل الع لمعتستعم( نك للف دبونعم للك عتمه ها الرع طتسعع © ةمئا ذه 1219, عالتعسوا طع زدلتعماعل انهت ذا دبدم 2( اعمق( هك اطع للخط
 ءعمااتمإلا طععواتدع ذا ؟لذك هيرتاتعم طرب طع (منانعع هك ةهنيع هان طع ىلومقمع. "قاجلهلا, عآ ءمومدعلم ءعمدعتلو لعا لتعم اتم ةوطعع اه
 عالمدع لع ©عجمملد, معدن قسم, موع ؟تءانل لعأ مهءلعع نبع مهعم تألم (ةصتق'. ليتك هيهنعع للا ئأ مم ريمع مصك ودعم إن ةلصتمكا هلآ اطع
 رلومتل 1[كمهك سانا 1454, [[هسبوبععب لذع ىممطت معمل انهوكادتعل لا ل 1502 دك هد ءانهيضماع هز الع ءعدرععأ هك اننع طماقاتقسك
 (ههبوعلع طع ةكيكاتسم ارعتوماتمم ادحسو الع ارمحنع مرصع دعو هن الختم امردزع اطعاكممع الع 211011 ءعواانكالا الع مءععواتلم 00,03 هع 8
 ةدمقأ لنقأ يونعرعل دمرصع سسمماعمك نأ 6عوسملوب المك دمت طزن طع ؟ةوتاط خان عءامأ دع. تاع. 1101-001182لئ170, !دسنغعات (ناننق لع
 0ءةمقلف. 0ءومقلم, 1892: م, 229, طف نيماعع 8عمتاانم ًالومهسمم. 0م [هتوماتمم لس ©عهمسملقب ؟عع داعم اضل ال1811 خلعاذلا]! ةلاشب
 3كتعسمأ: 181 انطوهلعأ ؟توزععم عد نءوسملم. 5ةوبصلم علت عمم ءمرعععتلد زن ةيسسصفمافلق. !/لهلعل, 1850: مد. 27-26, (طقأ ععاعتك (ه ع
 سولف ةانممأإب عمز» ماعمعمع, 5100 طاق انان نتلافب آسب طاومم لع ععدباقلم ةءوطع. ©ءهصقلاب 1910. 68811120 ة1 11510 1/.: اقك
 ةونبدق لعآ ماطدتعتم زن له 4لعمعمطو. ©ءدمملو, 1902. 86 اممس انع_ ةينوتعسا ةاسكاتات تنكامتسك (!طعهنعلل اطع اقنع !/1همصضعأت
 لمه معساماتمم, 1ع ةءوسمأع الع تدممل هع ةزههلمصتمم دمع 8 قهل105 مه 111آظطخ 81.: اء لذ 0ةممملم_هنعولكعق ةععلاللف )
 ءةدصصعممم لع ةتسفلقيصمع (دعونص ءأ ةرجعم لع امدزتعم). ومحل 1985: هس اطع ظنحعع 8 ةزعم, دعع 0[ انذ خان 0011, 10010
 "81 عمهم أ :طتعمام هقتمعت لعأ نم 8ءزعم (ىزئام >17/)" ةيلولسعتم لامع 0ةعمأم زن 0ععزلعماع (12361492). معاق لع) 7 (ه1همونأم
 ]ملعمقعت هدقاع لع نكاد 1ةءعلتعاول لع ةململتسعتد. ©هملمطق, 1988: حم. 705-699. © لع النععك 8امومعادتا ةمق نتاقن 5عع
 115 طازج مزج 140818010, ة8كومسعا: "نموعت لعيد قمدعك ماعم أ ءعيهلتم هواه ا/ةوه لع 6عموقلد. 18عمومتستعسامد هدايكاستقمعك (51 هك
 2611->1/1)", كيعمدتعم ةه[هجور 18 (1990), مم. 1210153. 01 طع نيم طمس م ععمورفمات عمل ممامأ هأ الاغا, دعع 0( ةلاخ 0( فملاؤب
 للدمتم لعا كمصعمت آم العوم لع 0مممقلف, ظفانلاو (0هموعدكمو. 0ءمضهلق, 1974 هل 18/111371 0818513104, ].: "فعكوع امك

 عممعوجلاءمع لع ادع ؟ءعوق لع ©ءمدمبلاف", 5عويسلم 1تيقتمم لعع ظعانلتوك 0 ةمورهكأ هوك تءاعاوملم عم 6عمهقلد, 5ءماتعسطوعر
 8كولضل, 19437 مم. 279-175. 0م ادع ءءاهن0مهوانتم امعاسععم بواعع ةمل كان ماقسفتمم لل 6 ءممسقلو, دعم قط ]لا خلع 14018110,
 رحقممسعا ةمل ة8ظالخلا 881182, لدم "هيا قمتمم, للعامل عزو زل نكمذ لغأ ةونم ثم امك كةيافلعك هينكباصفممفك: 81 ءقكو 0
 قةلسعممب نقلت زل ©ءممملم". 2مدوعععم امنعممعأمسنمل " له ةبسلوعتمو لع ةكفلمتل زن كل ههبق تل تأ نيطقستكسلم اةامسصتعم زل
 مجعلت |ةعمسعم" ةلدلسل, 1990 [هتاطعماتمع] همل 851 13]قىلخ 140111310, ةكدسعا: "مامن فانه لع 1و5 ةعدوعتوك لعا اتءطقمتمالو
 زولاممتتعم: ©موصملم زن عب مممالتسعتم", ال111 ةهرجوومم اضاع مكمنملع " لم كاتم زكا ديدنتعم. قااعمر عمرو ] ©ةتممات. [؟اطنالعلال معق انف

 رععمدمات (ندن همع لع معمععموم انمماهوزعم". آه 5جماعدتم, مسمر 199 1 [1"هيتطعمستالق].
 2 85طرنل مع 0©/110180, ةلدسنع] : "ورع لععو ءاموقك دمطعع عا ميدلت علق العوق لع تءدمهلم. !عمقماتست عيامك ميكاصممعك (ةنزاعم
 211->637/1)" تامامدنعم !لمجور 18 (1990), مم. 153-121. عمل تنممعأل اعلق مععاتلع, 0عوصقلف. 50 74-2. ]ا 5 ةظ زل 6ع عكان ل
 مقمانو لرتأ طععمتتمع لا زك لتع ةععا همع (لتقأ لعملك هلال 8كممعتعلال ممقعععكزدمع زم اطغ دهيياطعمعاعمو 0عوهقلد 1( ءمصلقتسك اطف >ةلعك

 لتاتعمم هأ الع ظنانعع ططئاقع ةقل مدت تأ الع ظنععع ©عمتأ, هدم نانماعل ةع اناحعو مدعم لع 8 ةعدق
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 ا ع اا اوك علا ماماو عاب انانام# نادال قع ع امد عد 2ع 1111011 م5 1218015 110 1514111 01137 طآ ش0

 2111 خ525015 1171 151 ذل/110 011 1

 01 لا ذخطم©خ خللا آخذ 7/804 (20-11/ 012101150

 8ال
 8كدصانعا ظومتسقع عم
 لرقم لع ]0155 81هىعاللو طىوو*ت
 لانو 105م 0065303 (2نررر عجب“ **)

 ( م8515
 قزرعم حلال هءعمطتتإل 17/2161 كاممأإل امام اطع 010 ونتوناعت5 01 (1ةص202 انلعع خاطوتعأل

 م1عوجمطو, فلطقسطت2, ك00عماتق هل هاطغعتن, 3/05 0 عدللاإل طععوسندع 01 اطع ممآ1غعإل 05 4
 طتموعو. 5هدصعاتس عك اطتق ىاتمم]إل 6 اطع مممان]نائمد ةصل اطع آ61ل5 07 "آه 7ءوعو" 5عاممق5 0

 اطغ 8هرصقس 28ععق 0, اطغ ءوقارت ططعلأ علوا هعمل عك, 2ععما1 لتمع 10 ةتتعاطضعم10عنعمل

 210عوعت, هزمعع كلاط هعصطتالإل 380 , 2609 هلا, ال15 ةصل 3111[ هعطان1 163, 017

 1600105 قع 27201 3ةععاتتن قع هل ةدعوعأب 50 ا2/ع هقص امللع عطانا هم نتاطوم 5اتطواتتنعاان1ع 1ع
 تلط ربهنعت غم ىنممآوبتمع دمعات هضم 1هلان5 03و. هد: اهات طلماما1 عدل م6005, 00ءابسصعلام 1عأ
 انك 0 1صماتب طعئعر اطتح (همتع انماتل طع همضوانعدأ 06 اطغ اكتمعلمتم 01 (تةصهل2 طال طع

 طة

 5ع مزنول هلع ءقصقلك ةامتاعل رص اطع 1لطعتن آ0ةنتمز هم اطغ ءكعاخأ ط010عر' ةاقتتاك 2 ءقصقل
 اطقأ درنمماتعد 2 مهنت 01 طق ثم]طوتعتم ةمل !111510ع5د 04 طع 5ذدعتمرط مماع, هنن ملم اطغ قصقل
 هأ طع ةمرتصع 0[ مالك دعوت“. 0م اطع 1عأأغ طولت اطغ (نةصقل 01 [هدقتلق هن ثاطقنت 2018 620
 واع (طقغماتعط طع طلال 510م 04 طع كاطمسسطتتو هنت اطع ةصعاعمأ نان21115 01 ثملصت 2112018 80
 للعنف. 1طغع ءقصقل 02 اطغ فلطمسطتو دنمماتعك اطع 0ءعمعتدلتكع, اطع فلظقتماط1 ب

 مطاعوانعاتنع]12, 101163 8ع عزوف (1160 10197 ءاك) ...

 10 اطقأ 72, اطع دمملمع 01 ملك دعمت 200 اطغ 1م آانونتم, اطقأ 15 طا اص اطع شل م
 8ك ماتمساةتصك, 320 2 مدن 04 طع اكلتالعا' عملا دانمماإ 7/هاعت“ ام طع (0؟ةصه لنقص م0مان1ةغخمط م
 طع ةكتدذاتسم 28ععح. لل عرعمل ةسصمانقأ 01 ]116 هقمقلك ةصل 138هئ1057 ل1 عطغ5 ةانممانعد
 1عا1عأمان5, طال ةإل ةسل معك هنع طاب11012 835: طهطا, اطلخ امملع, العزل اه م0اناهطأ 101 اطغ
 نم0لءركاهصلتصسقع ه4 طع لهتلإل انأع زص اطع كاين, طقك 206 طععم 5ان0160 هك ه 8/016, ةلاطمات علت

 مهماتعاج1 ق1: ةاد0165 ه1(,

 ك1رمع 115 هعواستإل 111 عوالمم اللوك العا 1طم0ااهضأ طععولن5ق اطع م0مان12052 علماتناط
 مععل5 طع 1معاعقمع 02 ةعتعاس] هنتفل م100نعانمم 220 اع ةءعاواعمعع 01 ا!هلادداتت عد لص 010عان م

 عاندتت ةماعع ([20ع عاج عع كاين همم اك طاطا 6

 10 لععمعم '![طع 5هممع 02 ل15هنودأ55 هد اطلخ اممأاعر, اطتخ مومعتن 15 طةقعل هم دممكاعم
 ومان2معد هل ةتعطقعم]1هعاعقل مه(621 215, 50 دعالا معا5مععاتالمك ؟با11 طع ىانلتعل هد ولعت

 كانمملال, 210 ماقصصتمسع ةصل اطع هتعقالمم 01 2 داتطقانن عانق ازد 1ك1ةصتع 0130808, ه5مععأملاإل
 عاج عمم ةكلاط ةصل 3/1 هعاتات11 عد, اطقأ قان1الأال65 0007

 سس تا
 (*) ١ طءمزعمدمع, معامع زم !كنكامصب (!/انللاع ةيعع), 2ءمدمافسساع لع اةنكامرتم 8كعلتعووأ زن هتعم كاع 1 ءعمتعمم !!لكامرأ هوعدكت ءقك

 (35) ةععوعأولم 2ممععمع,_ اطهعامم ص 0ءعموهمهبسأرإل, طعمدما صدعنأم لع ةدق'ازدتك 0عموممطعم !!ععلممدا رب 0ءمهملم منعم
 مك*) !؟فيعممعأب طةءاسععم, انام. ااتكا معلم 14ءعلتعمل رب عر عنقع زن 1هعوزعوع !ةندامرتم- 0 دكت دك, ©ةرصمالك انهن ا عرمتاقمتو لع 2ةماسزد
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 كتاءابطفلاو تابلقتلا نم ناؤوزاق-: نشلذتألا» تانج مدد هم دم م كا ل او و ا

 ةيمالسإلا ةنيدملا طيطخت يف ةيئام بناوج
 ١0( صتح ١! قنم) اهلهسو ةطانرغ

 وئيروم رانيبسا ليونام
 ثيموج اداسيك هيسوخ ناوخ
 اجوب ويثروم سويد يد ناوخ

 ثحبلا صلختسم

 يحو « ءارمحلا « ةبصقلا « نيزاّيبلا ) لثم « ةميدقلا ةطانرغ ءايحال ةبسنلاب هايملا دادما ناك

 دوعت دقو « نييريزلا كولملا ةسايس لضفب رشع يداحلا نرقلا ذنم ةعقاو ةقيفح «( اهريغو . .دوهيلا

 وأ ةينامورلا روصعلا ىلإ « اغيفال ١ ةطانرغ لوهس يف لوقحلا و ناكسلا يذغت يتلا قفارملا هذه ضعب
 يناثلا دعبامو رشع يداحلا نرقلا ذنمو « ةيرثألا دهاوشلا هيلع لدت ام بسح « ىطسولا روصعلا ةيادب

 ةينب نع ثيدحلا انئنكماب راصو « اديدحتو ةقد رثكأ ةقثوملا تالجسلا تراص رشع ثلاثلاو رشع

 قئاثولا تراص ةرخأتملا ةيخيراتلا روصعلا يفو « ةعانصلاو رشبلل هايم تادادمإب ةدوزم ةيرضح ةيساسأ

 . ىراصنلا ديب ةطانرغ ةكلمم طوقس ىتح رمألا اذه ىلع لضفأ ةقيرطب انعلطت

 رهن نم ءزجو « اريخافلا لابج نم عبني ىذلا وراد رهنو راكفلا عوبني نم ةطانرغ ىلإ ءاملا بلجي
 تاونقلا نم ةريبك دادعأ موقتو .ةيمالسإلا روصعلا يف ءاملاب ةطانرغ ناكس دمت اهلك هذهو لينغ

 عوضوملا اذه نإف « لاح ةيأ ىلعو ؛ ةصاخلاو ةيركسعلاو ةينيدلا ىنابملل ءاملا ريفوتب ىرلا ىقاوسو
 دق ةدودحملا تاساردلا ضعب نأ ولو « هلماش ةسارد هل رجت مل ةنيدملل ةيمويلا ةايحلا مهفل مهملا

 .تدجو

 جاتحإ ناكسلا دادعأ ةدايز ببسبو « رشع يداحلا نرقلا ذنم ةيمهألا نم ةريبك ةجرد ىلع يرلا ناك

 ةنيدملا نيب ةيراجتلا ةكرحلا راهدزا نامضل تاعانصلا ترهدزا امك يعارزلا جاتنالا يف ةدايز ىلإ سانلا

 . اهل ةرهاظملا ةقطنملاو

 فوسو « عوضوملا اذه يف قمعتلل ةيرثألا داوملاو ةبوتكملا رداصملا ىلع ةساردلا هذه دمتعتو

 ةطانرغ ةنيدمل ةيتحت ةينب قلخو ندملا طيطختو « ءاملا دادمإ لاجم يف ةديدج تاروظنم سردت

 . نآلا ىتح دوجوم تلازام يتلاو « م6١ نرقلاو م١١ نرقلا نيب ةرتفلا يف ةصاخ ةيمالسإلا
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 : ةيمالسرلا ةنيدملا طيطخت يف ةيئام بناوج
 (ما0 ىتح ١ !ق نم ) اهلهسو ةطانرغ

 ونيروم رانيبسا ليونام
 ثيموج اداسيك هيسوخ ناوخ
 اجوب ويثروم سويد يد ناوخ

 111101108525015 111 15آخل110 0112 آخ 1

 01[ ل10 خ]»4خ ذلطلار ارذ 7ظاتذ (201-26307 01111 10110185)

 طال
 81 ةمانعأ طوماسقت 1010

 لالقتل ]105م 011652023727

 لايمم لع اآدامو 1/4هععزأ10 طاتعو



 ا ا ا د مكب ابا عي ابان امال عادا ادع ف جان مون 2لين ورد د هك دنا مفاءقولقلان5 هك قه تناالنروأ طلوع 6ءابوعر ظققأ 2 177 ءما

 740111:0ع, ل2115 '1'. :

 1ذاذنم ةصل طع خعوطو زم 5مهمتماط 5ءطماةمضطتم, آعالعم: ظ. ل. هللا 0

 كوالا هل. 18:
 “5ع 19 موغ ذص "10اتطه ملم اجل' 50001 مك, خينعاطتعابلت 100221 انات, 16 (71
 1935).“ةنتملا نعرعع 22طعءقوص ل1015 وان 1ع5 '11هانط200ا015** ظابال ءاتص 115مةمل وار
 رلذ (80:لعورت> 1939): ةلوموصم-طعوطتع طوعا ةصم اك ظعادقممك جبتطخ طع 40

 طوب عمعوا '1نمانط 200ان1ئ5, 8 هلا 20156, 46.

 5ءاطهعطخو ل0دءرتأل :

 16 1معوعإب 02 زكامتم, 5ععممل ءلتقمد, / علتاعل طزن اطع امنع 1موعمط 5ءطقعطل ؟بااط

0121650082 ,071010 ,80517011 .0.8 

 5 ءععوتور 11 مر2110 06 :

 20906, 81وام11ع ظوحموعرلم1مع تاع, 1671. لك 1ءمان5ع هد 1[ هططقصعع5 820 اطعأت

 ه1: عاصمل. 1ةسكأ ونعمل هادا 0 غفصعأا آم520014

 ملون10201 :

 آما ع لن 8/101 لع 1*طاتانممع, / ظصعات نط 1ةضكاللانهد إل 1011325 10560
 كاوامرتعما لعل هك طق ائاعفلنتع 01 طع 5ونلط 01 ظيضومق, ا.مملمض : طعصتإل

 001 0ان13

 ماعم ةقطلالع] 81. :

 “ظواكاممم لعأ ”ةمممدنات 1هانعضمتت انعم 11 ممملو اكذامصتعم ع 1' ظننممو 06ءا1لعماملعأ
 معأأ] هلم معلأو عبو 211. آن 0ءءعالعمأاع ع 1'آوامهنس دعاأ1' هلم 70ع010 المر 8-2 م6
 1964 (5مم]1عام). ظصعأتكا ختقصق] هخلنمم 10 815مدصم-خكنضمطتع 5م ماطلع 20ءانإل 75
 مرن ةدوصتعا 84ل1لل05 5اعنم, ةعاععاعل ةمل ءلتاعل طربا 2. طونطعإلا 0:14010 ةغ اطع

62121610052 655. 

 11ج م(غهر 1101185 :

 - طلكامرزإل 06 ظمهاتمط ممعاتجت, ثمن طع 010وع 01 طع 8اعرعمتلط ام اطع

 نمرم معمععتمعمخأ ه6 طع طاوطنعماط 0عمطتلتل. آم50011, 4

 - 00 وءراموانمط هد اطع طوماتع 0انمهعمع 018 5 معممعت“. آمهلممر, ظاتصاعل 201 آخ. ع ل.
 100051عإن, ع ل, 21تاعطعتت آه اطق "آاناخ1, 071010. 54
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نمنورق : سئلدنألا أ 2 م نق س2 ا ايزل مول و لأ كاع محلا هود دا وباع داو هد طم متنا لد ع ماجا

 10و[, 50 تع مال عون عقر 1". :

 5مومتقات !1(هيهنبتع, طلاسم ان عطر : 171 لنمس هصل آه طعنت (نطقتصط 65,

 1كسمعكر 1160007 :

 ' ماائ5مومتدعطع 5420ءطعمسا1 هلع, هببك لعد 8ك صصعددس م5 ظئتطلتمقع : فطصاقعوانعات 5
 حان 1 5ةامعق5 0 ]آ0دنصمقم مالمدكو, 8 ةأانفعع جانتت 0عوعطن ءطاع لع آ0هنامعطع 5مةةعطع

 ال0 آم تاون 1١

 عمال, مأععمو آنع :

 ' ]ل منممم5 0ع 12 ''ةاننممادع 22زتامدوانع” , 1600م 065 امص عانع5د 10508265, آان

.19249 

 ©0011 آل. :

 “١ ةوطلع تالا ءممق هاد الع '10دطن لو انا5: 1آ20ءاناطقانأاك نلتل آ0تا6ءا1025' , لذلم, 5

.(1974) 

 1[1ةماعتمك, (نطقتساعع 101221 :

 لطم 8عممتوددوصمع 01 طع ']سهللاطع (نهصختاإل, (نوصط7 108غ, 81ةكذ., طقتتلةتل
 آلم 7 تاوأ1إل طااتوكر 7

 1آ11(ءطعمءلع :

 لدعم [مااسعمعم ه1 1كامصتع ©نااس ع اهم 381هلاعتتوا طسممع, 8نالعاتص 02 طع لوطص
 1؟انامصلو آناطتتإلا ة/ةصعطعقاعا, 26726317111 ( 1955 - 56).

 آه تر ل. 1آ2عطعاع :

 مرسم ة8كدماتس 5مدتص ام 8ظدعطوصب : 5ننلتعك هد اطع طتئاماإل ةتل تناسق 01 اطع
 8ك كاتس ا7/ءوأ ([هصلمنل : 8ن11010131-1986)

 آمون لعلب لاذ

 اطغ ©هسماهتسا ه1 5نمالممل, دبتاعط لم 1548, تيطتاط 2 تالت لال 0
 هضم 01 هدوونل, ظلتصاطابا عالنت ظاصافل اه: ةضعات طول © هصكاأذف طالع, تات.,. 0

 آ0ممعج ظونعفااب انانعع :

 “ةوسولسمهتمم. 15 طفاتعملم 000 لتحاملأ لذل لع طظوودمم” , طفالقك لما ]ذأمضص ةن
 انتو قموصمأو. ةلكولتتل, امتنا

 ة1جالعأر ودل - ]1 عمدت :

 آدم لينءاتمم 1" طتمامأبتم لع طقمصعممل ع, 0تمانتك نوتات تت 714 زانكواتل' 2 1689.

 00 معرمأط ل قعر

 '1لطع 831جغغعم وأ 4معوطو ام 56علنععول ظمعافمل 9 طلع []1ةنن تن : الدلع آلم117ااولأاإل 2عوقر

.19277 
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 ما-خررلمتا5 هع م تكنائانتصأل طلوع طءاسءمرب طققأ هك 77و

 2ظ2ظ 242

 413107عور لاتقل :

 ]دعا1' هتوتمع, م50عنعدوأ ع وامأغم ةتطنقلع ل' هعدأن 1عمعتوكتتق. لعال' ةطونع 2

 010ه7ةمسصت فملتعك, 5000 لعاأو 1. فععولعمتو لأ 5ءعممو ء 86116 [ ماعم لع

 13/1 ةضامالق. ظوضمموب آ0تل1م كام معاق 16216,

 ف4عممأالر كل 11011385 :

 لدغ ا[عووعإب ه2 ةكادص, / هزء. طإن ىلع ”1طصمم ثرسماك دما ملل (0 0111 ةلدتطح تو

 01010: 01010 آلم تول اوت :تووب, 1

 8اسكر 1. 1. :

 1110ءزوم ظتدامتإل '10هلهرب: 21عسب آ7تععانممم', الاونما, 8 91977) !6م1. 112 015

 220 تحن520عزؤ ذه 21ءلت اهم معلق 5مقتم : ©011ةعءاعل 5زنلذعد. آمهلونلب / 310م
12/8 

 (©هالتسم, 10 ععتن :

 1ع ةلهط (ت0ممونعدأ 01 5مهتمم 710- 797. 0ءلعمدل, 8دمأل 812هاعسنا1, 89.

 0م داعب 1". :

 2هعوزو ظوانض عقل تل. 1, نوم عصام نصل خخ. 5ةعمج- 7 01 5120110, 2,

 1[ عدمت, ناعووم0عتع ل.

 مس آسوانللال امأم طع 01 عاصم هلأ ©0نانألال آمن" . تعلن معو 5001و, 7/1, (1944).

 آلعوصلععر عع :

 8لعلتعابلا ةآهاتمص ةصل اطع ظنون وأ اانا[0 معقل آ0ال6 ]الالم 1. طهطاآعسو همم

 10عاما عامل ممم, 0مل, 2ك مضتس لورق, 65

 اطانسلمم, لواط :

 1ع ظلئامب 018 8اعاتمم, طعامع ه فانعمل ةععواسما هأ" اع وأ (0هاعطللاعل 2نموع

 77هدلكك ه6 طعاتمم, مص طق ظقضتعوأ 0هعاع ظهدسوصعمع م اطع ظلومطعاو ه2 طع

 ظرعدعما عع 701 1 8لتمطاس عطب 4

 اا هلع 1106 :

 تان115 انعم هرتعأمتل, ةلعجب المرعب 1943,

 11 هكر ةعاانانل“ ١[؟ةكلكتن :

 1م/ةهطستم» ةمل طع 1/ةطات“هصتقمك. م تاانلإل ذص 5ورمع 81 عطاععماط عمانتل

 00م1 اواو, 071 آل, 020011 طابص مال تزن 11101010, 2
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا

 حلمتتط ه5 ملظتعو ن5عل م 6غ دةدلنعل 1صلعمعدلعمااز) ظفر جلد مخمل ملك, هل عالعم اطمن طع
 1216 بوك و م1مال1معع 01 ظامصأط ةقتعوص لزيةمانعد لامتمسع طع خةاتطم10/:2 ة20 تل

 لمستصقاتممم ىاتلا طماط اعملعل م طع طمس عاأ نمط 35 ةءمعتوأع عمان عو(77)

 '1 افرع 225 2115 طععات 5ه25ع 01 ةةممر وأمام عاج ءعص قص هد5عضاملاز 1[ ةواعتتم ءاتاالتر

 دل ةم ظوماعمم 006. '[طتق طقق طععد ةعطقاتدال2تآزن ةمه]لزن5عل 6اإن-2 ع00هل ماناتاطعتت 02 5ع 015,

 200 15 5ائ11 2 دادنطزءعأ 08 لعوأع. ]1غ 15 ؟ناعالقصأ 0 انذ ةزتعع 5مهلم ((م ععاطع# باتط ذاعتلإل) 15
 طع رممهتم مادعع 01 ةمعمانا أعان ة0ل اطاعز ل عانمد ةطءاض” عمد طماط 5701105. الا/طعاطعت“ ةلدفشس لك
 نبوك 00عالعمأمل 0م هتعصاأمل اص ةدوعمعع طقف 6ةعم د ظلصلقفتسم عدامل مهام“ 07 ل15ءانك51 هد, ةقحل
 زا دان11 همصاتساتعد 1م طع 50. الالطعم نصلغع طع املاسعمعع 01 اطق 12 عوأ م510-051 عامان ةلثقأ
 مطتلموهمطتعما (عملعصعامد اعطق دق ةستلتمت هك 005 ءةداولت ورد, 17 ءواعتتت 320 00ع1لعصاقل ةتع
 مانأ 1210 نانعوأتمال, أ[ 15 26ععدوونال اطهأ وبن ؟ةحباذع ططتعاط طقتنع طععم اطغ نم لغز 108 5

 101 طع اماعتةوأ 015عل زن آكامممتع 5مدتص, هت اطغ [آ51 مصنع 1ععمعإل انتقصكسل اعل طقماب عط طق.

 ما -ةصلقلا5 011تنعل ام 77 ةواعصت ماتصلم هس ةيتنعمم ؟اطعتنع طع طقانلع 101 اطع قضعمتمط 01

 مملعتنم 5كمدتم ةنتل عالعموم طملعضت ظابنممف م01 م1206. 15 ةتصؤع د هتلطتتمل طتلعع 6عاجبععد
 طوغط تنمد1ل5 ( 2 مهي5موعاتالم (طقأ ةممانمحأ ع5 اطمأ تعتنق علماعل ه8 ظصلقس عالاقل
 5عمءعولتمم): اطع هداسعواع طفاتمعص دكا ضل العجاب زاه تلقت وعاأعت 2018 1ظانا0معقوط

 --17/هواهرتم»-, مم 0ءصاقلز هلا اطعوع اهعامدن, اهععاطعت“ دبتتط اطغ هعا اطقن ذا 15 2 105غ
 هكتلتعماتممم ؟ةكانتمم ةص اصمم 01 هل - خكصلقلانك مق 2 ادن هلاوإن مامعع القا م1عوعاال عك اهاقعأ ااه
 ممدبعث ام ةاتعع اطغ ز!دقهعتمماتمم 01" لطم ةءطمافتخ هق اتسع هل امها مهردهصتتع ؟تابقع. 2عنطقمد اطلق
 طقف م6 م هلق اطخأ مرصع مالاطق مدع دمتم معلتعاتنل ةثصلملاندأ ةروطو !مكاعل 1مدععتت طق

 هاطعع 20100162 ظوماعتم همالصاع موتك. آغ 15 دممع لل ةةعنلا ام ةممازت اطع ءطقضعع 01
 معممععاتنم اطهأ مولع مامعع ها اطع عدل 01 تم1مدتدلتمست ام هن تن0هج10 عماتتار :تعمصماتنعاعل اه

 اطع ةعطما]جت”"و متصل, اطقض ام خت هعانمأل خرط بورتال بئلط دبطتعا الطلعات همصضاتقالعق 10 ©

 هءعرامتطم ءمصآأ لعاب

 (83) ل. 1دتعاع ]هتامتساو ةمرعمتعمل هلل طع مماتاتعمل هن تيلتسعمل انزعاممب تا هلع ةخيساهلطسع ةسسل زاك متاهتتمسعاتتد ننللط ملمعلل خلك تو لك هل
 نسف نيلمتطا ف .معععممومع [مع لع نسا ميناس تأ ةاحكيساملسو زو لاع طلعت[ عم مسعف كتاعما, طعاممع وقل ملاعع طع (اطنعاكاتمل

 منعمموسععأ. ةم ماع ملي عاتمم نطلع سوعلع ندمإت احع اع نما]هعاتمم ها ءعردءأ طاع ةماتمعأاع نمسا سعلتس ةردفنس اهلل ةيطوتالا ةاينااعتم
 اقام 3 ككل ل عم( ([مملممت الوم, 1986). ةعع هلعم طع ةرحتعلتا» هن مضل قلانكتفل نأ ]ان تلمع نط

 للمعتلل قلل من 'هل١٠- ةمافأادك' , تلم | (160), مرتب 4856-3

23 



 ماء ف ملقاانق هك قة هناطنتفا طملعع طءاس ءععو طفقأ قع الاكعوأ

 رطقأ طقق طععم هدنعمعسمأط ةقتجعل. "1! طغ اسكن عم عع 01 ذمدصتنا معقطاخمم 20 005غ م1837ع0ل هم
 زسموتمسأ هام ذم طتق امم قكأ 5.

 ما-مصلدتسد ىدطماتال طع 1هماععل ةهغذم 1ا5عاك هك ه هبطماع 70110 طبانط 15 مقامات
 لزوم عاناع طقفتةعاعات نا عك. 1[ طقح طععد طماط عامر 101عمااعات 50دةمعاتسمعت اطقأ اطنق 70110

 [هدمعل مهتغ ه6 هم آ[ذادسلتع نملك فرع 2غ ]1ةينقع. ظانأ طع 10عأ اطقأ اطع آك]قسصتع م1عدعمعع اص اطع
 طومتمماداو 021عمعل 3 معا ةمل كان معاأ0م هلالأ11 520102 دطمانال 20[ 01عاكط قلم طع ءمصاتساللا'
 هع نماطتع دامتعطتتعمو اطعمسعط [تصقوتإلول ووعزمزو 60, نع طع ةرجاعسأ ام جيطتعاط اطعتع [همآع

 ماقعمع 2 5عمعرقاتمم هن اماعنمتس عاتد ع 08 01 عرعما ءاطصتع ةتتل 1عال ع1 0ا15 0012065.

 0هذمع طقعاع م طع ءمصععماتمد 01 ةل- فصل لانك هك 2 "طعام م-م0أ" نا" ةق "10ه كتكاقتللر

 طع متسع اعجب, اةلععم لص 2 ععمعتلل دعمكقر 15 اطع همع اطقأ م1عالةتلك ام ءكنتعمأ طققأمت1عول

 رورتعك (ةح ةعدسصماع ءمانآل طع 0هطتقعا 1معايدمص, "1ع 81ةلعاسع هأ 7/1ءلل6ا01 5مقتطم, 1972),
 110 عامان, همم اتخقلت/ غم (0ةواتتمأو الاعطلو 01 طقم هلتل0115 ,006215٠6066 1غ 15 اطع .ءمدكان ءاناع

 ءطمم عافت“ 01 طع اماعمعأالمم طعام معد لأ ![تكتعاتأ 50ءأق]ل عماتمو اطقغ لك 201 51165560 ةصل

 ةمولزبوعل ةرعطقسدن جعار ) رواوستع 5مدتم للل مما تمل ةطسمالإب ستلط طع ءمهونعنأ 02
 تءةسهلوم طع 0معتع ءمازد0لع اطمأ ا[خهممصضأاتع طلقامتممم جنات 50 مصل هك طنغ "ةاطعتنم اطع

 ةطابصلمصعع 01 0طيتقماتقم لمعان ةماقأتمم اد اطلع ةلبلعزدمع هلتل 384013520 م2100 «ممقات أن اع5 2
 ستمع 042 1مل مرسم هألم» هم اطعمع 30عاغاتعم 1ص ءمصهكانعأب ذط مهتالتعانا هنن ةصل ءوكاك ةمرصع ا[! عطغ هم

 اطع مهنتتع 0 مضل ةلتوتقمس آذاقمت 12 5602101

 7, (0ههعاسكت هد: 0م 351201010 عان5ذ ه:ن0 طع 38ععل ه1 1[[عدتوأ هصتدأتلع (051 عل

 طائامتدل5 هل ثضضطأوأم طقنبع اعتد0ع0 ام لعطلمع طتكمومم-خضطتع هناانتع 12غ 8 00

 ععتقزرهل12عل مقصصمعتل, مدقدلمع 0اءا' اطع لعامتاد 01 اطغق م10ءعدوعك الطهأ ةعاتقلاال عمالعزم

 هيلكطبتنقل همداقعأ ةنحل لل ندوأون, 000 10ءاندأال م 08 8ع26عا1ه]1 زووانعق اطقأ هلكت !!!تآزن اه مقلع

 همع طمتكد طع مملصأ. 1غ 15 اننع الطقأ نضال 5001017 اطقأ 1297017635 لمعو امم علقم 01 ابو نإ

 رممزع ؟عامنعل 11ع1ل5 15 /ءمزل لعرمم 7018م, عالما 12016 11 1غ 15 2هع060 ه1م5دع 2عوانت ةصاممعع ؟مااط
 0111ه عصأر ةلطعأأ ؟عاقمتعل 08 وتم ععاأاعل ءانآانا 5. 1 71/25 262ةودوللإل [1156 2 عاعللا 0687610 مرد ءاحأ

 اد 1[معاسقل طققامأال, 10ءاتكاسع ه3 م1012 مماتع مع11005 هضل م3106 ان101 15565, طع1متت طق

 1لععامستمال5 210 م10ءعقوعق 01 هنآانالل ة>ءانقص ع6 هدأ 12186 همانأ10 56 انت50عمئأم00. وت

 ءرعوص ماع, نصالا ؟ةعوصالإل, 20 طلقامتتل 01 الع ءمصوانعدأ 01 5ممتم اإل اطغ خعوطو اصعان060 ه

 ىدالواعمفلتع ةصقلإلدأو 01 اللووعماطتع اتكاتانالمدهق ةصم اك ةايلالا المل ذم طق اترممزالدل كلتمط قع

 15 طع ةولنطع وإن, 6ةامركت اطع عاملا 01 متلهاسكتاوم امااابعا عنق هد اطغ ةلوعطتتط هسا /1عع
 معده 80ق هانالتصعل 30 زعدبع هبئو طرب طق ماممععتمت ات/ةرتع هل 1وطم طئسنلع آفتطقسملأ2, لع

 (80) 5معقلتمع ه] اطع ءمدعامما لعامتع طعاسوعم معدطتعاع دسل انتعاورلوسك, !امعغع ("هالتسع هيتالعامعع الع عسل هل ةكبكلتس 5مدتس 501
 1عمدس 115 طعمقلعب [84ءعلئاعمقمعمم كيفاععأ, ةض لع الزكتوماطتلع ككتاتعمتتمم (للهن لا عنطعاتتااعل د ء( 0( مرح

 797-710, 01020, وعلا 8اهعاسعلا, 1989, مرحب 6-5). طع ممالك هينا 0 1 امعرئلس انتا م تأ و مط امتع زد العا وعمل تابلت عع الحا
 ةانسن]ل طع ءارعوعاةعزمعل زب زستعملتىكرصاتسمتلارب هدأ يع معزعك تمم تأ لمييصتمتا ككل لال هزل العال نأ ىلا

 (81) 1طلك ةكمعمأع زك هطزمابعازب متع :عاععدسأ ذه د لعز جم تعا هعزب, يعاب ةكلم آم 2. ؟[[ةعمرباو [علقسنتع 11 | تل 1ن 500, 1901, هءعزص لع
 بوولع طرب 11. 1. طاتصك, اللقب 14ءازنعععمور اممم ا حقل هنلرعتع هن اطغ ال ندع مازتتللان هتان عع هأ' طع (توحسو نإ 8 56
 8ع 1اس عزوع 1 1هلقربا حلوس طلءعمتمسك' الهلموم 8 (1977), دع زد اامصتع مسا _(ةتسيعملنع نم طاعرلنتعسممعمتت_يكرصمتسب

 تاسوانعع, امولمو, الدعتمعناال 7
 )52( 0 قكوسلإت هل مناهل بكتمم اسست ميمتتمم عن زاك 2اهمعزم [ةنصسعمتمم !انمامصب' فولرتعم لع اثبستع, 5 (1957), مص, 203-52.
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورف : سشلدنألا 5 2 ياس ول امد مادو سئ ا هانم اد هوو 22ج 08 ه5 مع

 معتقل دزستاومانعد له ممأ معمعودوتتلزب سمار مح ععمعاتع عاداتمهكطتم9 مهدتنمكأ 66
 1عااتام أ مصدح, 8[عصمعدل ةلصتتام اطع ةعلكاعمعع 01 ممدع ىدانطا1ع همغكر, هك ذغ 15 اطع همالم0 طه
 د00 مطتع ممعاتجت, الك ملكت ةمل اطعطتعو, 15 دمانعأطل 2201 هماتم]1عدنع0 اطقم 11 8/35 أ ةكوأ
 ةدانمممدع0. 3546م0عهل] 0690165 هلآ] طع 5ةهعممل ءطقمافع» 08 طعن ط0مل1ع 10 ؟ععرعوامع اطموع
 00هءادصعماعل ةمكافمعع5 تطعم 9 للععأ ءمموامعأ 6عاجوعم اطع فةصلدهت نكتقصم 200 51ءلتقق

 متوطتع كك لتس2 هم ةصل اطغ آهاتم ال17 عدا نوابال طقتنع ةرعتقأعل

 1177 116 (نتاذتعول 1عممقععت طع مولع ه2 هلدفخ ملعلاتك اص 1[علدنتمال غ0 (طع 1 عوخغ هآ طع

 1و1 ةرولع ( 11

 مملة ]نواقص طتقخام110عتومطإلب طقم هلجوزت5 20ععل طع ما"0طاعتم 01 هممك1لعاتسع اطع طققأماحت
 014 84تواتس 5مودتم ءاالطعت“ هك مق ةووعمأت ملال هتتعمتمل طلقأمرلال, هل" ه المل 04 "هرتعصأمل لقمع"
 آم اطع ءووعماتملال هعونعس طتمامتتعمل ل80تك1ممددعما“. 1206م3 طع ثموطتدأ هزت طلقامتتقم 01
 8/4دداتتلم 5مدنم عامم10إل اطع دولطع م615مءعانالع هع تباطعم ةمم10هعاطتمقو غ0 طع طققامتتات 06 ةم
 معوط كمانمضأإل# 10 2 ءعنامتم ءالاعالأاب طق 00ع5, 71ع عجن عامود, 1غ طقف طهعص هدلإن ؟عععمالإل طه

 اطع طتمامتج 02 هلحفمل هالتك طقع طععم لعامعطعل طمس اطغ طاقامتقجت 018 5مهتق 35 2 2/016, 01

 جبطتعا رك ؟لوك همصكأ0عتعلم كممكءاوانقأإل هع انطء0م1]510105ال, 85 هلت 0اناكأهصلتم ع ءطقمأع# إل
 19 - هعمل طلقأم110 عاقماتال

 محو 116 طقتع 820 0هعوقتمم ام تيمضتمق, اطغ 10عدمل1260 1[ مهصمصأتع !228عع 01 8/انذاتنم
 كمدتم م1ع9لولعمغ كستمع مموأ 01 الطع 19اط ءعماتنإل طقتلاإل (مملع ذصغم ةععماتصا اطع [؟!ةنتع
 ءدقيضعاعي 0 ةمملمتسوتوس طتكامتإت هل تنام. '1[طع طاكام1 عدل ةممنهدعأا 200مأعل كر
 طعن ع[امربع, اطهغ ه6 اطع 1؟ءةوزعتم 90103 01 طتكامتعمل (طمسعطخغ --قص ةممعموعأط طقتلاال
 جه00103طاع, ةمل اطقأ لعومااع "عععمأ مود[-كانتنعاانا 01156 عالمك اص لعاوعطتم 8ع اطع ةاننلإل 01
 طتقامتلإل ظنمدم طع ظابامءععماتع معلؤمععاتال ع, دبتلا ءمماتمساع ةقافص عاعل غم هعزاقتم 17 ءداعتم

 10الاطك 101 )6و5 10 00

 ]لمجد منع اطقأ رمهزن طت, ةلدفصلدلا5 2ممتقنتذ اه الع انام معقل 1010 35 8 8
 هممءعملدعع 06 هم هلتعم كائاتعممس ام نطق زم اطغ ظسسم معمم ةمهاتساممل. كانعط ععممجهما اعدل

 مرمالسلاإل دحمإب طاست طق نهاطعتجائع ءاعوضء نأ لا1كاتمعأالمم طعاس عمت 0 عداقل ةصل 0هعا1لعصخقلب

 ةهمل ةهالحفصلدلن5 متأعطغ 5ع معنعولالتل انصعمه5010ا1]05إإ هه هم ءعمالع ه؟5مملمع 01 اطع
 طظانعممعوم كاتاتعمأتمم اطقأاب 1كم 2 هطتلع, ةكدنصعل مص 0 عصامل عفط. طلق 211085 1022
 عيعماع#» 1لعمق 7 ءدنتمم ه2 طع ةءعطمامت“ هتلط اطووع ةكمععأاك 07 الطع اآكاقستع !ععمعإب الطقأ 7/6قع
 رمم1:ع م:0معتأزن مصلم] نكأمم, اطقم ظوماعتم لم ععمفاتللا ظالعم ةصممنع 201:6 1عععالا ظتطأكأك

 (مسم طع 305 همصوتنلك, اهلكصعر 10: 1مكاقممعقر, طع اناعربو 04 طع طقعمعط ةءطماقت طعصضتل 2عاعو

 ذم اطع 67610 04 [515مدمم-خعوطتع انما ع), ا 15 اطع لاواتسعا ءاددي م عاعأك اع 02 [5!ةصتع 10

 (79) ةطنل م. 85: ' هل مل عيتت عمدا هيساعم هغ الق ةنولضتعللاع ةهقتسعأا ةمععتأتع ممعاك هل اطع ةعوطتكأ اطعمرإل !رهننع طععم ةقدعتاتومع هك اطغ
 زردرحمودعت طئازاإل هز دات طساتسو اعرءانق] هلسن]هعئازعم هع ءهريسلاتعع اه لترععا ادا ععوعات هم احعاص عمم ادع اهنمعانأ ننعم هع اعممسنا ءلوع هه الع
 دعا هؤ معي طعم هغاطع اهاتم-1ةهدتاهمعع هراحتا هأ الع [زاععهنسمم هأل اذع خيداح هبوعأل, عطور (لتمعع انطامع ذه ةهلد فصلمانو ةهل 51 كلان
 رانك زغ طقع طععد ةنعنعل انما ال/زااذديس هأآ ةستاهتسع همانأل مما ادع جلقماعل جصزن ءاعيدعتلا هغ اتكمممم- خروطأع دمدعك ام طلق هابط
 ممعامإل طععوبدع طع منال ممأ ارهحنع ايمس ةنمنوأات قعهطتم اه رمح نسلعتكاممل الدعس هآاهسزمم هعلستادع اننع هأ ءةمهمضتمور ذ1 طقق
 جاكم عمم ةعهبعل نق زا زك ممعم ماهنفتااع ام زستقوتمع (طقأ ديطعتع اليقععع ةنع كاست ةيئاتعك طعاس ءعد طع هيض !زوتعم هك لعكع انبو
 لت ءءعجأا سمعالكر مقعملتعا لعل ءاميحتسعما ةعممنساع اطعالعع ةسأل هدمعع !هعزعقلااب مع اع ماتعرمسدعممو انتقم قصإل (طعمرإل هل لتنععا

 عمم ععات قلم
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 ا ا اول دج تاماواسا كورا ع د داماع رد فا دار ا داواعسا هو دام ب هد كو وو كد دك د رف خا ما-خولقأاتلق ةك د ءناانزن] ةمللعع 6طءاب ووو عمكأ لع 717 عمأ

 م:مطاعسس هغ منسقا زمقسعم عمو: طع ممطاعسم 02 اطغ ةزيداأعسمس 02 عهصكستكوأوص 730: وسمر
 مقلوب, طع اتم عدتكالع طقصتعمو(9. عزو همصعاسكأمم 15 اطمن, عالعم طع اططمقممع 02 (طعدع

 دا101عور, طع طعكأ 5011011 8/0ائ10 6تام ع-وأدنع طع ندعواتمم منن 0 ععلق110, 20[ 2 5626من

 معم5مععاتتع, دانلوتسع ةدعات ممعانع 1001108 5ةمعا2عأإل, دنااطمالا علالأل ع 1156 06

 طعامرنع طصمابامع 12 لعماط اطغتت 6قممعاتك ع 21

 8ةكمدنع 1ص 20ءم1لومعع ؟/ااط هنا عطعطقط هه اعطقتزو دا1016و, 12:6عمن خطا 831081
 ةلاعماتمم 6 طع امعاع 0[ ممعاممط معمل ةقاتملاإرب طعارب معد طع 1ه28ع5 ءعم1عووذع0 ذص اطع

 هدسسويطعطمطك ةمل طموع ندعل 5إل طم عمعمل نمان50200ا015. 177/طللع اطغع 010562001111 85
 طعلمهتئكاتعهلاز# م طع زملثع هك طلق مهتم 0مزةعاتالع, ممأ طعامع اطغع_قفسمتف 15ع]5 20إل ط6
 لمصتسه تأ داصماع انوؤند ام هنتلعت' (م 2هعطلقألع 1(, 108 اع خعمط ممعأ اطغ هطزععإ 02 طقق

 لع ماتمم ذك طف طعامز عل, مما ]هنن زا ىن]117), مودع لي مم مععم ةنق ةممون عم ذم طع مع
 1ماةععد 15ع0 [زن ظم9عمعول ممعاك تبطعت ملط مقتتمع 10186 ام ههأن18] ءاعرطعماك. !طعذع ةلع
 نكانقلارب اةلععم متم الع ظ0عدعول امهلكءهمف, ؟بطنلع ثتوطتع هماطم ل1505 3:6 019335 10

 اطع ثموطتع ممعاتنع 0010م 15عام ةمل 1غ 15 هزعمتكعءدمأ طع ةطوعدمعع ذم 1815مقص0-خعدطأع

 ممعاتزإت 01 ةسمققعع5د لقسم مص طع 1[طهتقم 11028 ةمل ؟دلسضف. 8210ه ءمصعاتلع5و اطقأ

 "1 مانطوك مان“ هتف طاوومتم- شت مطأع جمعوخب ىطرمربأل طع ىايأءال رمت“ طماع منت ىهلععب ك1 701
 را 116 |1عطن هرك من ءزبكت ءادأ 1 ءمر"اعد هز ]طع اندراتنعتت 62 هزك مزثع ]1 ع7” ه 76 هلا 11غ 011 ماجن 0

 121010111101101 ا

 16 همص] سلع, 16غ نك صقلع طعصاتمم 01 2 ءادملا عمعتمع ؟01ن6 اقع 15 0همعم]زت هممم5ع0 0

 اطع ةاععما تعاود لمرطتمما ام تعقل )عدن. ا/دتتم [1050 8[ةدمعول ل15ءانؤدة5 ذم طعم طوماع طع

 مموطتع [ظخمهاع زم ا/لعلانعاول ائاهفنتإل ةاوامرتإل (1988) طق ةماقءعلفماك 0 الع 30ع30عمصتع

 ل15ءدمدزضمد هند اطنخ ىانزءعاب اطمغ دنع 0ه0510ءاك ام طع لدغ طمدأ ا! اندأنقلنالق 05 "ع 0ءعزئطع

 6/7 م عام هز 6 مجمعم»ءعاطعأ انتامعع نصمت: دمام كتم" ةمل طقغأ طمك ةتتتنعل ام

 وننعداتممتصسع اطع ههطبتع 01 طع ؟ءاممممقطتم ةفحتبععم ]نا ععمطتع هل ةوعاعاب# >كءدمعول

 [عورنعام اطقأ ةماطع م؟عّزد 01 عع5 طقنبع دعا ةكالق طق "خيضطتع اطعوتك", ةصل ممتصخا هانأ طقأ طع

 ةققانات عملاق 28عقلموأ 1غ ةنع طهقعل هد اطعر ام طق الاعأتل, ؟ةلطعت" اند عملتكاتع 35عام 0
1 

 (72) التلقي مص. 14-13: '1( طقع طعم كتل اطهأ "طق هول 'ةمئاسعمعع' زك زامعأل هتتعافملتمع, ةلهعع اطقم ءوم طق دم زملسعمعع هل هصق تنلانرع

 انممصس ةسمالتعع انصاععع الرعرع زك م ملمع معقل زم (لذغ ةسكاسممععل' هناننعع ؟مع د ؟هعقتوس ءاعصعما سانتعط زا ادعم" [؟كهدعمعب للع

 نييسوعاركاطعلرفأا, 1965, م. 370]. 116 هابالعممع, هارعاطعم طوكعل هد معاصقأ هئاععتم [6عاتأ 1963] هع لتعصواتع ءاعودعمأم [الزناعا 1949,

 ماعم 1934], لمعم مما ]ملت ءعمأع اطدأ ؟1[ءعاعمب ممعاتع اعهلتاتمم الهك دم ممم# اطقأ ةكماعتسو مهماع همانأل !دهنع ؟عآأ هطات عقل [0 انمرعماتب

 8 ىلهصاع مدعاعتعو] طمع مرض م اهعوعاإب طمماتام ىمعزءارب هاتمعع اهعاتاساتممك ةمل ائاعمدلانوم دنععع ؟[هعقلوم ةمل امعممستز ةات عمكاطاع اه

 طفت هجم [3هنئطعمسم 1962], هلال هباتعأت اطعتع هدازن هنرزاوعأو عمم كامرتقك هل طهأأ] مه, حانهلعع, ةمل نة عدةععع [ةاعرد 1965]. 165

 ىاتتلأ مك هأ تانعتانك [1953], هداحرب [1957] هسل طءوصضاعع [1968) اعدل اه كانععممأ اطهأ الذع همحوعأاع زك معمععو ادع صيالاا ةليصمدأ هلا لع

 اطعمقتتلعب همم مانكلعو] المر 1972] ءاعردعمتاك ذم الق "هنطملمانزك' ممعارزب يعزل ام طع ؟هانصل زد اخف ءةوماتعع معللتعول آقاتع
 اهقلئاتمد, هبئاتل ل11 [ةععم معك هأ مانمتشعع, ءمالاطت ههاتممل, ةلال عررتمأ ةةكلك, (0 احق ىانكق'

 كلل 3 تتانءاعتلل 01 0هناماتاك مععماتالع ةاانتأانلع زد 8كةررمعمل 87 عه عالم. 90,8. 4

 (73) ]طلق م. 14: 'ة/كقمرب لتئعبدكلودك هد الع عانطز عا عع هتاتماعمل طرب اننع ممع و9 هع ؟ة11هعإل, معرانقمد م مععمدوومإل ععقانأا هذ
 لع (هعا الدفا دنع !نهلنع مم عز لعمعم هر مواقعام طعاس عمم 5مدستعلت معدطتع ممعاعإب ةمل 01ل عهد عرعملا

 (74) آم اطنخ مدرب, !لاناعل, 1 موز طعمج عمعمل ممل 8رتكدنلا يعمم هك اطع ههتصتمو لذقت © نتا ا هايمتع 12( همماعع ةعوطتعي هم ةيوابسعما عز معافا طإب
 1كم ظدملم "8 ةطدعما -طهطدمفدم لدغ 0نتالونسع 12", ظفمرومتق. آمعا111, (1952), من. 27-4

 ل1 هدممعع عجاعممتال ع طئاطات ههودمارب زط 1ك ةممعدأ 1975, م, 90, 3. 14.

 (75) ده قطن 11هللقم, ”[طع امعاع ه6 !لعوصامعتعمأ خىلكتصتاإب 8تاطوعم انزع اكس ةعكولاها همل الدع اثوعاإل طءودجعمعقأ ااتعم' وموزو

 ظكانمل1 عقم كعاعع لعا طعلونعم (مهومعكم ]رااععدةعاممول همطرم وموزو كا م(لوم خيداحق لل ![ةطعوم وب دانك 2ةعولعإ هك ؟هرحمصعمم (آ/ةلعألر
 لت كعححطعع لع 1989), 1, تمم عماع رن قع 5ةعرج- 8هلأ1هع (ةلعلا ؟اوملعأل, 1991 مم. 11

 (76) آطنل., م 0
 77( آطنل., م. 71
 (78) آطنل.,. 7
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق ا سلدنألا 0 ااا 000011217

 ازرع 2غ هاطعم 510ع 02 طع طز عمععع, هم اطغع هدع طقصل, ةطل 2 ةاععماتعمل عمل اطقغ طقق
 ع2201211 عدتسعل داعم عاتأ 03 116 00161.

 آلم طع دوا زلعوجو جاما“ اطع 0150م9 ةدكن, طماط 1ءمععك هل 5مااعم' روع اد اطغ اططقتتمم اطع
 مدقسمماتمل هغ دم 3ةنمطتع هرتوتم هذ مسسلإت 1مم. طع ىمنمط خعهطتمأ دنع [ططدسصنتلغمم
 ياطط, طتسصمعا؟ ىداهاعل التهأ "ملع»ع زك ممازوتسو آدم هطوطأع 11 186 دععمموع هرك ةهجمطأع

 1ءعاتتتا والعم ةرالم 1! هرونعيرج عم |خرمر"يزييرعو"ا5)

 آدعدمزاع طلح زملئاتما ةئاتاسلع, كامرتح لععاونعل اص اطع هم10ويتنتم اطقأ 001غ مهلعع ام
 5مماعأم ص 1964, الفخ اطع مهز هاب هك مرنمم15 2005ععل ةص ه1لعزن ام لعمر هدكاتنهنع اطقأ طماط

 ع016ج01 تعواعتتت ممعاق ه0 اة اعزذ طقل اصوات[ علوم هك خعوطأع م0عانإل هزت ]عا ةلن16, ةقك

 اطقأ اطعإن ةمم1180 للك امم تلمع ام اتعأع وتعتقل /هاآ1ع5 ذض آمهططقصعع, تع اةعالسع اظ

 دماعمأتلع 721101. 11 اطقم تعاقاتل هحزل طمض مانام 01 مات أانقا اط11611عر 11656 05110

 هملزن اصلتا1 لمحا رطماتأو, ن1 اطنوع بتم اقصد اعل اطغمانعط 121م1 60101163, 20( ط0

 لزم ععاأ ءمصامعأ. كاعتم نمصعألثتم اطلق قمل تدامتلمص 01 ثيقطلع ممعانإل ةهل اطقأن 01
 1102001 م0متاناإل "موراامأ لعد ءامررردعرتلك الأ نيم م01 | 11عامل طرب هين ععاتعأاع
 مواوزتمررعزجترج" 19 5ع تدعم اطقأ ؟اعرتم 20لمععق زك اطع ؟ةعأ اطهغ طع ؟هاتطشلهاتخك لل م0
 زلم اطع ةعمطتع اه عانق مت, 201 ءمانال طقم [ةوو ةعونمتساعل بتال غزت كانعأت 2 72ا/ 35 0

 همم ععاولع اذ م0انإلا آد لقال ©2356, 50106 ةلوطتع م3110 0115 همان]ل دنعا] طقكتع طععتت

 ل1 5دعرطصتم 2 عل ذم معلا علوا آهاتلت انا

 1ع ءرلماعمعع 01 "هويلإزت 10ت" ممممعتازت ددنل رض الع اعاطقتتقم 15 لماتطاعل ذط 2201
 معمعرجأا ىذاد لنمو ]غزو وزعمتلت عدصأ اطهأ اطع هماتمأوم هذ ت12 ؤصأ كتوطتمأم دنع ةك ظموصععتعم
 تدطرعأل هزن طافصخ [0ةعصخاطقا اد اق ةعمعمدل تلئاتمص 0 1لطع [.عوعهعإت ه؟ اكاقسب, ةتع !ئلكعالا5ع

 تاع داعم ع7

11 1 0 

 ”1.ل. 06م0 هدكأ لمانطأ 12 1974 هد طع 011017 ه1 ؟طقأ طع اعتمد اطغ "هت عاط
 نانعدأز ود". فمكاعر“ مقلعتمع هلل 255عووتطعتلا 02 الطلع طممذأ 110 م018214 5600165 35 7/ه]1 ه5 اطع
 طومزع ماكهقتتإل ةنان[عع5 هن الع دنطز ةعاب 00هزئام1 لعاب ةئاعمأ ما 10172105 دهنمع عوووصاتمل
 مام01عممقإ 11 لغ 15 26ععوذوتال اطهأ 2 م0تاتعمت مالقممطص عمات طع لمقرتحعل طوس ةصماطعتت طع

 (67) ”1طمملمع انسوك, 'فلاعموست كغ ااهلعط عنا عءاعم هربع لعع 8اتسسممدموك [صئطلتسو مهادععاتعأل ءازعم ةينككمتمعك وم ا8وصقعم ماهسعكفلب
 ةعععط ربع للعم 2جييعارع ةرجنمءابع اناني [ نافل الل اني1111, (1951), مم. 96-176 5زداا قع, امو مج

 (68) "طع [آهلاابعرمع هآ [ءامسنتع نيا نعم هنن !/كعلت هدول تنعم [8نللعاتال © ( ليغ ا دلس لظ؟لوسلع انطوت كممعانععلعك 26111 (1955-56),
 م. 928-52 ( مايل 11:!ءانعمعاع (1977),م. 38

 69( ةوسما 84. ذاع ' "خزعل لعز 0000 1 ل ١ دوو زنأةللانعم ع 1 '"عاباممو ممم لع مأع معاا' هلام دعلالو هيو" هعاات 03108
 000 / ١

 (ةمماعام), مز 8111-639 1 مكانك ام كنكدممم- ةيمطنم _ةيدمصالع طمعإجال_ةهننلزعع طا ؟وسعا طةنلكلمع ةاعتس_هعاععاعمل
 , 021هعل ها التع ©1ةيعملمرب 8ءعععب 1974, مم. 30-204 (انلاععومإل © هوهععاتممف طغاس عع ا©طغ !كاقصتع

 ال نيل همن 8 ءعاعرم ال06 زد ال6 اظظدعارب 8كنللاء خييععن آ01ل 1طمإب 8انا7”)
 (70) ةلكوعوأا ءعماع ةلمامسع (1975), هم. كاب م. 166, ند. 44: اه ددعلامق نانغ ةلز نلت نع م ةرتمع فراقك عأ ةعداتلو ةصصاتم نبع 1ع 8

 آد هصالعر لانتقال, ةل ء[عماهر ءدمعاتعماعو عد ]هك زةعماتوم اه( ا!عمقأ نقماقتل علام عاتهلك هأل زا" (©ةاعع انئ1هرنلكعب ا 15
 عممطلعرع ةمق اسنعرت عاماإز هرب, ©>1هعل, ©اهععرلمل, 1963, مرح, 32-29.) 5ع وادم 0ةمواتنهأ تتاتعاسطت

 (1972, م. 330)
 (71) 1[قمععمعم 6ةطقعأت, 'اكاقم اص الرع ةلكعلت[ةمومعمم ال/هعالك م, 97: !*ءممع 2هععساطما, آنا عمها ع م. 340, طماط ذه للع_لطعققعال_ هك

 لعلقمل, ؟ةعمدل ءلئاتما, علتاعل طزب لع اهنع 1هععماد ةعطقمالا 31539 130م ©>لمعل هن الع كوععملمو طععوو, 1974.
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 نك دووم ادام ع ديكو تاي اود ان د تون ومب و واد يكا تايماا ماا ماسماللا ١ مف ولفلا5 هك 2 تهانانتعمل طقلعع طغعاسءعو طقفقأ 2 717ءقأا

 ىو هكجععاأك هك ]طع هأال طرمبعربعمأ اجرنع نجع هديصامأت» عم طإج 116 عدمنا هذ* ارازأانعتا عع نر“

 مسلم بعز مو جوه رروب" )|

 لك طؤن طع ملل- 195 ءعمغبلت طال مواط توعد تمدطععنمتسقع اطتع 4ملصد] دوأقم ه1 عذت 1220 ءعض
 1611 ةكألع طزن عمتصفمتماك ةصل ةقعهطتماك ه]11م©67 طع سورتع ه2 طع 5موصتما ةعوطتكأا 8نطع18 ز
 1ةتكقعم ممكاتكناعل 2 طنتصتمع مملصغأ 1م (85ع د(163]00, 2115 ةدووإند هد اطع م0500 01
 مجاتس ةمارمطملل همن جقزول 9 لروس وندنعؤنتة]ل مقتمللاماع طعاس ءعم 1طن 00جمقص' ةجزقل ةمل
 طررب عمعقل همتصممقئاتمدك. '1طعدع ةاد0165 7؟ةتع [01106:ع0 إن مدع هل اطع ةةتصمانق 5مققتخا

 وعطمادب ظقسمم 8لكعدمفملقج ط[لدل69, ببطم, لعدمتاع ةعاممااعلعتمع طع ةطوعمعع هلآ
 "ةصهام عتو 1لعمام عتعو" ةطعحسوعم طواط نملئانوممأكلا, رع طع همصعاسلعك اطقهغ "لعاوسمو
 1ععما700هعان نانع ةقاتع ةتطط لك 11 (عاوانا 35 طقتن تاهعاومعد اقص 511 8انأ1 ن1 6ق ال اهلا 011625 01016 0

 1صعوات عوطاعم ىذم نم ذهتاسزو لع 12 نصف دوطتع ]مه مانو '(617

 لاذع تالمم م1 01 طق عزعواقوأ 2011101165 ام 16 5موصتقات كيتمطامأ هصل 15 مدضتمأا 8103 اه
 طع موا طقلل# 0 اطع معووصلا هعصاانالإلا 2201172680 3 ةتطلخط 0 الطغق "مسطتع اطغمام", نيطتعا
 طوعمرسع 2ةمطتمصممطأع هدعم ممتع ةسمدع ظسعممعفس 5ءطماوتو: 87رباعل62, نومعو 66ص عر
 يعاب -ظرمدتعمعمل همن 11نمتت 2هرموك3» ةوصممو ةىعمطأسأكز ةنانللم ةمل 5مدمللع 8
 1[ هدصتقصتئسأاك ةصسلر تبأأط ةمطتع 1016 1656137010 طقك, آ0ةلطقق0 خالهصقو, 210263876101 28

 هنا ف1 عرعوضلع“ آد عجمزمإل, اطغ 1ةاتع طئاسع هدغ 01 اطق ةءاطم]وتق اطقأ همطاتطاناعل 100351 10 6
 0عموتع, سالغط (طمضمانعأ عدعمتعطعل دانلأمم اص د طتعط طع ؟تكاقلعل تمصععماك ةانعاط 3ك اع
 طممدعمعدل ةمافسصمتو دتغات 1واهصتع مروان متكرر .09 ومرع ربمنع هلكو ةمرمع هماماكفلإل

 همتستممو, ةق ]ع عمان1 و650 ورع عمورو ماوأكك

 تامزمأ5 015عملعرجحت هز طع [هطحقم ظطقتسمك, ه0 طغت عامتعر اطغ ةتاوتمع هآ اطع مموو1ئلئ/

 01 2 8ظمددقم م1010-]1زناتع اطمخ هع ؟115[ كا عأتأ 5ةعاتق 10 كماصعأ لع ذص مهصإل 25مععام تبتتط عافت

 1ءداتتكعك 01 اطغ طرمرعمعمل مممالع نهلئانمص, لعاعنمسمتمعل ابو لت ععمأ ةعطماقتلال
 ة2مم102عطعو: 2 همصاتمانتمأ نعل اطقأ 165 ام ل15عمامن و اصلع طعاش ةعرج اطغ اعطقتزقك ةمل طع

 (56) 1. ل. 6ههممر, "فعوطنع [هقانعممعع هد لع 'انهناتولمنوعت [2هعننعتاك هنت ل ععانمتتك' لفلم 5 (1974)ب م11

 (57) ثك ةك ةريقضتطأ 8 الدق عععمأ ]انا ءات ةعهطتوأ آا8وعإل ةاقلعل ان انتك عع ءادعم م (188] ةصردع 06 اعلان 3 2)؛ "للوانع ءمدكألععمتت 6
 نانعدات وص ءمزاتتع اانا 8 [هنأ 0هأ5تانكعز تمالك الهانم ل هناك 8 مالك اه اللمع لعطدلاالع, نلانوأ لاذع 10انك 075/)50 ه0زلا هز مكان نان عا1ع 1ع عمو

 معملهمأ ]هع اعوام ءمعمتع. هل نكره عاتا) 07 كدمحعأ لع طهامتا ل عا". ]رد التنك دقن, ادع امكان ةماتمأ ؟هرلع هك مالعل ]عدصعملل لمعت عانوتلعت
 كع لو ممععتع [رموسع عرب ورغم هيب نمو عيل ههع ("هعلك, 1889) ةاعم هلاعرع د معيرتمأل الع ةمكانعع ام الع نسب ةكاتمم هأآ ةه 0 061 ل١

 (58) اهزف 9 ]موقع إل هريايدعانلوك هرج, كل. (1928), عم. "خا تقيستعتمدعبم لع مطعوعبةملق" (1912) , صم. 1-91

 ؟ عقرتعت مع لع اهقدوللع عع امه هعرب_هنوريععتسو هرعق لعمال وكامل عع (8كدلرنل, 1923): هم 1ع عتلم ماو مرالكل ول هاف 02124
.)1927 0 

 (059) طوعمإف قيفطع مب ممععزو عايمعجعم (38/كدنلضلب 1941)
 (60) آطأل., مم 3
 (61) آطال., م, 6

 (62) ذم 7 زارنا, "1 دع اهماععأ زم !ءهيطقلمع كانلأ عد' ميعارتاسمب 8علتتمسالكلللا, عع (1ننعدمع, 1935): "آملا عز عع ةرقطع-ة20310ان5ع مالك
 اعد هيطملمابعك",_ةايلاعاتس_انمكصقمزولبوم كأن 60 1939): ممم م ةيمطلع ظمعاأمال وسل زاغ يظعاجتانموع هتلط لبع 9010 طم عوعوت

 دك, 8ول لل هععب 1946, ةكد مم, 371-416.

 263( 0 000 ةيوطع لة ملماهانكتع ء( عمق ءعاقاتمدك ممكتاطا ع دعم اه ممععت ع لعع 1ءهياطدلماتعع". [ئاعلمس عا ]0ع ل عون وطنعتت لين هن

 (64) ةلععههلعع آل. طعسممإلا اه لموسم امام اع 0 عتمع هأ] تصنعاترب امنع" 8اعلزعمل ةسسانعم, ا/آ, (1944), مم. 260-175: 'ةمفسعتكا

 اق ظوعع ]طع نأ لدع ”[تانطهل هنننعر 5 مصصعمللازب هما ظهموئطاع ةهيععع حافل نقل ةايكتعم, الآ], (1945), مم. 207-139: 'لهانعوف: طع
 1طلمانمم هأ هنأت ةصملو انذع 1 تنام ل هان [5, 15 اا ءدسأموم هلل 5وانن عمل لامك زال هل تانلنعك. 1, (1949), مو. 1-22

 (65) ظافسه آنق ©ءةدأنا, اذ معمم لع ]د "تانهمادع ةعزعا ةقالانع" يعمل“ ؟ اهلل العقم آم (1949), مم. 34-119. تع ءاممعع هالا
 مما كده عع _ ةقاعع اندع للكعماب قلوب هع ادع 80و10 لهفلمكا © .١ اع حيوا عررع_ لعم_هرتوتمعم قيقاطعق

 (0هأ1 همام وعن عدزدعر 106 (2ونكر !معاتاالا 1؟مةررعوتك هان ا ا ]امم 8تأا1هم اعاامقكر 1954
 (66) 6100 ظسقصتع, ةاتللم ائعتعم مصرمتتتم لعالع هرنهتوز, اطلعسب المرأع 1943.
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2222220-١2 0202 ل ل ل ع ل ع ع ع

 ىمرتعو اطقهأ ؟مءاد5 هز اطغع ةصلق1طكأةن 1ععمعإل ام اطع تكا طفلا 012 اطع م1عدعلا هعهطتلالا 6
 طععل ام ممعماتمم اطمذع 01 2 ععمعامل هطقتةعاع# زن ذاع طفضستلغامو تأ1طط هل 8دماكتتتق, 0
 مماتكتع زن ظةضمعت هم ةعاعمعمع إن آجانمامم ةضل 82قلكتمك, 320 20016 60621 عق2 عاهل هلق طال
 ططتلتم ظلال, كمون" نطعز دع, ال. 840م1 عمطمعالل 1717 ةنغ ه0 طاعرتنع 0ةعطتق. 156 ]ةكاعقأ
 مما طاداتمم 15 طع ؟01طدصع علتاعل مزن 5دلسم اكطقلتو 19329انك1 هضم ةن2060 طال ند 8 ط5
 طع ىوطق 1[كطممس, ادع [عودعإت وأ 8طاطسعلاتس _كموتعس, لعدن عمعل غم همامع10لع جبالتط طع 500غ

 ةمصتخ عودت 0غ طع ةمل هؤ 1ك1مسصتع داع ذم هلحخسل متو (33), طوأ ءممكتمام 02 ةتاتعافو
 6 1عدلتسع ةيباطما ع5 هد 211 25مععاأم ه8 اطغ ةمصلمل د دةقم كتل 221013-

 آص اطع 5610 01 11عمطت 1: ع, 84عم0مءعملا5 1دنعوأ ةاد01', كئطع_ختوطتع ولع زد 11 علانعتول

 طئاعتوتج 1لائنامكزلا 2 ه1 عوانعم [1عرتاو موتك 15 و مانعط 20ل0انك طاتأ عمزهاللطأاع عتعجب ه2 طف
 همام عاذأدل 1ةدادع5 اطقأ ]م0019 د ةلصلمسعمامأل خةعهطتع 1ععمعإل اطقأ عونا عل عوض طع
 هتاضتتمل اصاعممعاتمم ذم اطع [طءتقم طعمتسمالاه ةقل 51ءئلإل, ةانعط هك طع نانتعدأاتم» 01 مات
 1هنع ةصل 10م6 ل0هان ممعانكت, اطغع 1آ5أةصتع طوعاععتوانمل 01 1ةقاع 320 06 6م
 ةاناطمت5 هم , هقمععادلا ال, اطع ءرعاواعمعع 01 هم هدياإل مس قمعع 11(ءاتوتتن 2011ه اطقأغ تهانآل

 ىامضل ذص اطع هتعلطك 018 كتلدالدكأولل 10(5م1116 م0ءانثل. 1165م ةقع 15560 اطقأ إل 20 585
 طقتحع عمم هلموعل زنعاب "طع 121 عدأ 06طونع, اطقأ 1صث/01175 هدةمععأما]إل دعطماقتك ثم 8تاتكط
 هلل ةسمعر1 عدم ان0ل7ءاك1(1ةق, (0ععاطعا طللتط 5مهصتكط ةصل هاطعت“ ةءطم]دتك 01105106, ةضقل
 عبطتعاط 15 مما 5عع لمدن انت5ءطم]من1إل ةقداتتم مالقمق, كمطاتضاتعك اطغع هكمطاتم1/عاكإل 05 اطع
 0 ا ةمل 115 مها ؟تدكعم اد [هسصققعع (لعطقتتقل فل, 0معدعل 2201: طقس 10119 65

 25م0

 111. 1ع "'فعوطأتع طعما" زد 2001 0عدخبالإل 1[ واععم 5ءطماوعوكطتم: '!همانط 2015,
 ةونععاإ طمع هسل طع [مروسممعع 0

 [عأ انك انا 12 12016 0عاقتا] ام ااطع 101انصق 01 ؟/طقأ طقق طععات ت0251061ع0 ام 6ع اطغ 1؟تال
 05مععأ 01 طع 50-ع211ع0 " خطتع لعمال" اص 6 م1عدعما 0عاقاختا ل

 1طع اطعدأذ 01 هنن ثةتقطأع هتةلعأد 01 "11005300101 م0عأاقإل 15 567/6181 هعاات1165 0.

 851020ءدل1 ءهدلال 1غ "طع 010عوأ اذدانع", 20 (طل5 1زلالع, هك اع ةءعوصألع0 12 16 5

 ءاطقماعت, طفح 263عاغ0 الع ]ماع قوأ 01[ ظيسضممعفم 5ءطق]قتت5 عمرو طع العال طععلسمتل8 01

 مام مة هلام 11تلنولتإل ةانل1عوؤ. ط0 عدعدأ ممعاتإل طنهك اطع آموأ لذ 2ل30/ 1عإل 25مععاق

 همامممات 10 ا[ مهاططقمعع م0عاتعما 2011025: طق ندع 01 آخمصمقسععر, اك 101001 151

 زاك م16 بلاط اك 50عاعأإل, همم طع اطفصمالع 01 همادرالإل 10انع. "اع 50-ءدل1ع0 " ةعوطاع انع5أك"
 15 ةلططموأ 59920200115 اتالط طع ةيضطتع هدتئأص 01 210عدعول م0عانتإل 01, 261, 7/6 2037

 لعالتمسع 11, 0110[1هأم ع هلتمصمم, هك "5ع مصرا ءدع هر 17 عممأ عد اطمأ داطمنع اطغ ممكاانأفتع ا]ه1

 (53) امتلعم: 8. ل. ظنلا, 2
 54( ماتا ةلعامادتهب الملا عيعلارب هك 8ءوصمإلا ؟ةستو ©رعععب 7

 (55) 1ع ممكأ اهتماما ىانلتعع هد الع ةيطزعمإ ىانل] ءعددتم (طمدع هذ دديسعا 81. ة(معم, [انعمممع فيقطتع 5انموصارإع ظوعارإل ه عما[ ءءاتمم
 هك ىاسلتعك منطاتكانعل ممعلطسمهنمأزب ص 1974, لجع هبمعاع طال عردتاتلم 0هجتعم هملر رجمعع ءعععضألالا الع ءمطاقمإل عزخزل 0عاجب ةعو 65
 8كمدعمع ةدل 5ةصسانعأ ةعددتكأعقل, هه طع هدع انقمل, ةنل ااذع 0>!هعل ةءارواقت مام 00 ميممععوا ةلزلمع هأ طومتع طقهات علما أ
 الدتك ممعامإلا ذءع الع را 01 ةهسلتعع عسر الرع ؟ايسوععملل ورنل التع [ليمعتزحم ءل. قم 1مدعك, آمدهلمم: !الطقعم 8عقذؤر 1991 ةصل
 هككق ظكايوإز عو كل. 18. (مهملنعداع ةجل مذ. ذدعرجءاتملا!!هك, ة/اولعأل, 1992, طهط الع 0 أ لع 00 ةقل 0 ءمأ1 هوان انصحك م8

 ادع كانطز عار معد معا الع الا
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 0 ا اوس داو سو امس ماو ودع ه8 دوس رد نو وو احن مف ةياوو اس نا سوما ملا -فولقأاق هق 2 ءانااانوهل طلع 6ءاتنوعو عمقا © ا7ءقا

 عت مد1ع5 01 :عاعالوصعع 1م طع ةمدقددوم عما 01 اطع ا!طصممةءامصعع 01 اطع ذم ةلانوأ قة
 اعرق 0 مرمر اطع ةععمم0ل طفلك 02 اطغ م1عوعللا هقماتإإل 356م ملغ. 8لالاكلب

 101 1مم 1انط_ غط 14 2101 عرعقل 17

 (8 لاننا 0: 1946 عاعمم طهمعو, ام ممعقلع ةص0ولوندع عم وفطع ءاقفعتوسع هبي لع ةزععاع
 (مئ طن ةتعتع ل فص عفتواسع ءأ ل0 تعصأم طوماك, 1953), ةهل اطع د/هدلعد 5ال اطع مهاتقع 5مدصتكاط
 مموطتمأ ظسصتلتم 0ةمعأو 6هدمعج ةهل اطموع ه2 اطع 1ةلتقم ةءطماوت ةوصععوعم 0ةطرتما 47
 '[طع ت/هرلكك 6إن طع 5مدمتما طلقأمتتمم مس قتتعم (0ةمأتتو قع 11عاما 101 0ع 3183162655 0

 اطع لععاوز7ل م 1ن]اةتستع 1مل عمعع زد طع 5مدصاما طق عاق

 آ1 1974, اطعنع 2ممع21ع0 2 562عمم20 هللغمم» 01 ةطع_ !اعووعإت ه1 خوامسم, تطنعط اد ؟عقلتأال
 همدقئاتطتاعد 2 طماع معان طماع. !طلع >ئهك علئاعل 0إن 10هوعمط ذءطقعطأا هقمل (0.5. 2053ه
 هم , هك لك طع ةقكأ علتاتمم امعاان0عو كممانتط ان ل هطق طال 1عولتمسو اصاعتل 2600131 5ءاط1]0ةنتك هد

 ؟ةتلمان5 كناادتول 2105 0 111نكاتنع طع اص ممائامضعع 01 اطع 7علزعاله] 151 ةصتع 7/0110 هد اطع
 0عمعاممرصعما 01 طع 2231160-50 17هواعتتم هلتكال122ا1092. 1غ 15 3 12015م6058516 وال156
 1ماعم لعل 10 عقلععأ "6 ممم عدد ه4 هه عرقا ع-مالا هز كاما ىانكأعك كتلتارنع اطع اهكأ
 مما مريريبوت" 489, وصل طقغ ةمدتخ وص طع انكاتهأ 5ةعالممك هه ها ةهل ةتعطلاقعانت ب
 العموم, مطق10مد0ماإل, اطع010عزن ةصل مزون عاول, 1203 ةصل 5ءلعدمعر, ادعآان 065 ل15ءانقو1025 0ك
 ه 22016 ععمع7لل هقاناع 02 1ت5اةسصتع تعمممطلع 0عا/عاهمطم ةماكر, 115 731601[ 611ة0622 011167
 ةهممل !ناةصتع ؟0مانعاك اص ةللعو 20 ةمأح. خ كطمماعتت هم 1[ ةداعتتت 2مم10ةعاتعخ م آذاهنض ةصأ
 1كاقستع كنلكنتع طز طع ظئعمعط دءاتواقنم 8لكهجعتسع 10لتصكوم امانا عمو طع 163067 غم طع

 1عوأ 01 غ6 2001.

 لطع تتاطتول 1ععيدعإل ه2 1نامس 15 نم2:010ةطازب انصلاععل م طع نينعداتمم 02 طع كتانتتقل

 هل م0116عه1 10عماناإب ه2 طع موقاتعك 100001960 ذه كانعط 2 انقمكتمأةذأمض. آم اطغ اآهقأغ ءطقمأع# هك

 اطلع ةكمدعوةتل نكمل, 0غ عءعمطقكتممك طع دعا اطهغ طع معلتعاول لت ددتمه 0, [ععطعتوانعو

 هلل مهلتعأك 6ءمسقطغ 2طمانغ طن طع همدامعأ رتلط طع ةكادسصتع ءالئلاتعماتمم ذه 5مونص ةصل

 كاعأ]إل --هق ةمالاطعرع عاذو-- "ربوع مغ رعأإ طن طع اكان” ومعوناك 10 طع ىمر7عاطلتاو ]07611

 نلعب 17260161160 17617“  مابإ) المرج ز مر" '1طلك 15 20[ (اطق قكع دلع 1ناعا1ععابمت

 همهاهتطانتمدك 1م طع ©7عالك ه5, ىدإل, مالتاهذهماتإ' ةصل هزنوانعاول, آم (طعقعر ةط 00

 املانعممع 15 10 ع عاب طنا طلتك لوك طقتلازل ةععوانماعل من هنن ةعاعمما1ت0لعمل طوب صعلت عبوت

 8[1ءوزئعرتم ةباطم#ك ىانعا هك ططوماع. آعععمأ انوزلعك طقحع دندالعزلعل طع تدءاعمأا هك (طنق

 1ماعا1] ءعادقأ 1عقوعإلا اهلععر كم زممامصعع, اطق ]ةنع ظمقتعم ©عضياللو 1عباوأوم ه2 خعتصاو عونك

 هد اطع اآك1ذستع طدعاوعمسمل ه2 طع طانتسق ©وورعلجب 200, ©وءونطعع عال و ىالاتلعإل 01

 1[كاوستع ةمكاسعممع ذه معلتعول ظصعاتماط ناعم ملل, هع عةوماتم' هلل, طانا ةودعمتمل

 طعم مت ددوصعع ه4 طع "انين عالج تعمفتستل, ؟مانعطلاإل طقلك 0غ يبطتمات "لعواك اأن هددععأك 0 ا]طهأ

 1 عمزكدهتتعع اطمن سعتع ديدان الج مي:وطز عا مرزبمل" 32 مع يوسصماعك ه2 هنطع' 8معاتمط
 كس

 (47) ظعص, طلع ءمصاتط دانمه اه كليع ءتوسلططتلمع الزكام رج ععلعامس. "!اذع آطمكصستدعتمل هل اعودعمتلم هلل ائاععممرب [!مكاانعمء عع ام ال ءعاعمم
 ظيعومم", بها. 28, مم. 851-99

 (48) ]لطزو. م.
 (49) اطل 2

 50) 8ل "هاجم لءالف 581" علق _سيعقفاتنممع لعللع_ هبات _ويوطم-# 01 هلغ عز هلت اتوج «ةرريسعلله (تناام لعا ا/ةننعممو, 1949): طلق

 اهئاسعوهنتقا 1ععاسع "ومنع ء !'اكاةرد" نعيد هتف. (0عالاع ع 206 لعراع ع لعلام زيا عملا ةعمولعمتو الوعن وه لع

 رع 1957, مص, 294-275)) ةمل رتمرع منعالا مم تاانكتولاك زال الع 0: 5 د0 8
 000 ا ما 1972)

 )51( 0 (طلمس طاوحعمب القلم ال8. 1977)

 (052) تقم قل عع, لدعم: وصممت الط. 0 0 اكءعممعمأ (1987), م. 173
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 تاءاطعلاو تابيلقتل متلا نم نورق : سلدنألا 50 حك هك هم م همم هم مع همم م سم هو م همم هاه مم هس همم هم عم همس م دمع منيع

 ؟ماسصع هد اطع اآذاممتع 1عوودعإب مانطاتعطعل ص 1931 ذه طع 042010 ةءتعم هد اطف 1هعوعإل 0[

 اتم معقم ءكنارسم (42)

 11ةكاكل 155 0ءانال[6 3ك, 35 طه[ 01 5315101, 60 مقسقتتلل بتنط طع طتماماوب هل

 1ذاقمصتع ىةءاعدممعر طادغ طع عولتعماتمم هآ خصلق] دكتقم ةعطتعا ءمعمأاك همعمعل هلك 56105 نوع

 امم 1علععب ةصعاسلتمع اطهغ ه6 [نعرقطستع, طوتعاناوتازن ذم 0عدأ 8فاقتس, طع وجت ط20 طععم

 م:عمومعا[ 101 اطع ةععماتم» 01 اطغ ةعاطتعانعصعماك 52206 طن اهاع 1915-ععطصااتتات 5مةصتماط

 جيه ملمس: 1عأ نك طقتع زم متضل اطقأ طع مععوت مالك اص مكماطعاع 04 طع زنعوتك اطتم علل عاج

 10ه11هدبتس ع اطع ظلموا 110210 17ه ؟عئامتسلإ لكل طملتقب طف 1102286 04 طع 84اداتسص 70:10

 طقس تمور, ةصمصق هاطعت ماع عواك, 2 عموتمم ءمصععتم هد "اود معتملو" نع طتئئمرب “3 عزم

 اسقهعع 04 2 دطتمتمق, زلعأ 1 عاط عاطل 1مهدغ 8اسعاتس 5مدتص 1160 (طنم ؟تمتمم ه2 ظهسقمأتم

 0015 طص اطع علا ممتماتع, ات طعدفل همصاع» اطهأ زئعوتمعل 201" عامها 00]ةعاتاا از. 8ءام ع ةق لأ

 انسدوكع م ءامطورةنع طمدل ععمعت دا 22ان0صكر أ( 25 طهزعتاط العدو احلق اطقأ طئوامتمسو ةطتغاعم

 اطعلتن معك مععاتالع لص اطلع توأ نانقتا عال هلل طع هعطااتاال م7 ةنلد 2 طعام 115065 ةصلتصق 02 طع

 هتعمل 1ععدعإت ام طتتنممع. آم اطتق 90من, اطق اناعتفتإل 16عمعإل 02 ظومأ م 17هدأ وك 28م0

 162م م0155ءل --ه11ئعم ذم هس ه0 ع8قاوامل دبدجت-- 81ةعاعمتل (1911)© ذك اع ةعمغ 201 ةاناطمت
 اطقأ ماعدعمام ص 8تامتم ة تنطمأل) منم- خط متلك معانا

 1ع تطقماعت هج ان عقم ذه اطع 0مل ؟هاسصقع كاطع آععدعإل و[ 1ةامصو (19 إب

 [1.ث.1خ. 0166, صقإل 6ع هممكألعتعل اه طع طع هتلسصتصماتوم 08 2 عممستمم 1601نانمه ذه اطنق

 1610, مدتضلاعا ام اطق هاطعتن ةزلعف هلك ةخرقطتمم. ؟طقمتتعك هد طع نقصفتصتمولمص هك طئقأمرمتعول

 1لعوم --ةمل جبع مقإل ةممععأوأع طق انع اصلان عمعع ه2 مهمتنا ةءطماقو ةانعط ةق 1 طعمه

 ةقع ةمماتعل ذه اطلك ةدودإل ام طع ههاتانع 02 اطع اهلاانعمعع ةرءعتاعأ طزن هصع اناعءوطتع امم

 كا

 1[ 15, معالم طع]عذؤ, ةمموتعتا اطقا, ه]11 ماك هلكطعو 120 هطزوعاتحتاول, طع ععمعممل

 همصع]ات 51055 01 طق "هنانتتول ةووعماتملتوؤرم" هل لطف معامل, اص طع 701:10 01 100 وو مرر 46

 بعام المدعوم هع ؟همح ةص للعمل طولقصعع. 0أطط عممو هم ونملت طئامع هدتعمامل ]ان عموننتع

 'عوووعماتما]إ' مصقماتع' لعفصستمسع 2 ملم مهموم جتاط كاهمدتعمل 616عءم-آهلتم ]نا عمقطتتع اطقأ

 :ةعولاك اطع لأ ![عععمععك مواصاعل هدأ طإن دزع ا1/كلاتقسم اودعك ةلسموأ ه هعمل ةمل ه طفلك

 0عامرع. ظالأ اطلع انتةصقأ اتوا ل5 للعسل اطما م عزعمتتمن, ةمل اطغ هعطت عابممعملا 0[ 2

 هانز ءءاتحع اصققع هع ه]50 !نا1ةءامل ذم 016ط'ه ةووهإل, 10 طع ممتصأ (طقأ ©1ططاو "ةووعوك ةلثكأ"

 لعوب هآ تدانتمل مقصات عداماتمدك ه11025, اطعدتق لك ه ععمانتمم نااعصمأا ام ةم ءواتتاقطاع

 هممانةمتكفل 01 8دماعتم اناعماست, هلاطواسعط اك ؟تتلعل [ععاتصسع 15 اطهأغ هك كا1مع11011 02 اطع

 ت1ةكوزع ةماتأا, ةعوتصسكأ اطغ مضستال ا ةننعق5ك ةتل ةدعصاتمل دائمض 862655 012 ماك همعمامل

 ءمانص عامه
 كي

 (42) 1ع ]عومعج ما ]هلمس, عل. طرب ىزع [انمصمع ةسسمال ةقل ملانعل ©نتللهيبصعب 0!هعل الط. 1
 (43) [هلتمعكممر 81. هميعزا., مم 0

 44( ممر [هعارإلا 1011 5 97: ىلع ظيسمع نيعع ذاع ماتت هنن (ن لانلعقب عملا هدنعع زاق ظمصسقمعت اه قةعوطتق' 0نماعل عمدت ©ذطط 4
 ورمعملا. 1931م. 1 :

 (45) ةلدع اععوعرب ها ]علمي كانغ احب طع اهلع كلت آادجتتمع مةضمأل هج ةلاكعل ©نتاامانس الن, هل الرول ةمعلاإب [رمعور 0:كمعل, 1931, مم.

 (46) 12هلتمعمملب هزت, م. 80.
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 ما- ةرالقأاالك هك 2 تكنلانسمل 0م0ل8ع 5ءامب معو ظقفقأ 2 17 عا

 ه4 معلتعبول 38كدداتس كوتلتعمفممقق م 0] هوكعر طم عانعت, طع "عماطتعاوأا" نعمل ذص

 ظسومعقم طتعامةعاسسس طقل م:هلمععل ذم طع ةععممل طق]5 01 اطغ 1915 هعمطتتإل 2 2683من
 ةسقعفع 02 اطع آكاآمنصتع كتاطتتع ]ءومتاف طف اططموتءامصعع 0 اطع 1[ذاقستع هاناطستقل طعام قع 01
 ةلدفم لولد, 115 ه3 عاق قلل ا8ه5 نانعداتمصعل ذه 201 15 ةكمععأك, متم ةتأ ة20 ةقعطل اععاتتع 0
 ماطتاموموطإل. كهرمع ةتاطمتك (طماتعطغ 06 ]ك]ةنمتع هكا ةهق 2 معاع 'لعاباونلمم' 05 ءاولقتر
 عجععم-[مدسقس عام. 0لعاقز دمرمع هاطغاك ةصمطققت#عل اطغ (1ععاع ةدوومعع ه2 !ةاةممتع
 مطئامومردطوب ذم ععمعتمل ةصل للتو: ععدمتلمل زاك هتعتسمل ءمماتطا ات0صك. ثصلهل كام ةتأ ةهل

 ماطتلمدممارت قع م 5ع 1ءومتلعل هم ةلصموأ ماينعاإب انملأقأما

 31556 04 (طعوع 5اعغ2عماز/ معك هذآزإل طعووم غ0 6ع هععمرمع انباتط اطع 89هآتالمات له

 فملقلنكزقم ةانن0165 طقغ امملع ماهعع ذم اطع ]1ةكأ 0191161 01 اأطع مدقأ نعدطتتتإل. 1غ 15 2 آهعأ (طقغ
 زطع ةندتمات1هاتكمعد5 01 طلقام1 ول 0115 هد هاد فكم لدلاند طه طعم 10 عانعوقأت م طا 80
 طع 196 هعدطتتإل لسع غ0 اطع 292118طأاتاإ/ 01 معا د001ععقر 2110 همصغلماتعل غ0 5ع 50 طعم اطغ
 ممول 1ك( تعمل ص طع ]ههأ ننمتاعا“ 01 اطغع ]وذا ءعمالاإل مدعم ربوإن ام طتقطعم ةءاعماتلع
 رتعماسم طوسطعتن ممم, طئئام هتك 120 هغ اطغأنع لت5مومدول اطغع عللا102 06 مغالا 30101606 طال
 5موقتمال دعطماومو دتنطم, 1011ههلمع زضص طع تولعع 02 (©0هدلع هل 02زهم م05, 520 6ءععص
 مهتاتعاس]ةهقعازن ةعاتكع ةزممع اطع ؟/هدلع 06 طع 5مومتما ةءطمامتن فصعتوعم (200عمو زن تدتلتمر طع
 سم0موأ هتاماقملتصمع ل15ءامأاع 04 هزم عمد, 2200 اطع مهم "سطمودع ى1عج/7ى111 171 171411675 0]“
 ىعارم]وجنع)قرو رمت ءصمج عل |76 جمعات كاع عرتمتبد لسماع رصر» رجم لعدو 4جوطتور"67, نولعتو اك
 طع هءتعتصمغم» ه2 مملعتم ذموصتما ثعوطتعمت, ةطل طلق 700ه11, هق اطقأ 0 اطغ هاتعاع 01
 ل15ءلماعد اطقأ عماطعتعل ةتناتصل طلصم ةوامطاتكطعل لدفع 50110 عمانتل اطقأ لوك 56علع0 زمص
 010عرن 10 ععأا هادأ 02 [مزكمعال 5[هنعمأإل م65 300 همرحصممو مدان ماتمانك 1عقم3مضلتمسع 1 داتنس
 كموتم. طمتتمسع ام دصتسل طع م:عععلعمأا 01 اهالص 300 (ت1ععاع !1 اعتلال 5000135, (000عجه 1علأ
 اطقأ 1غ 728/5 عووعصاتمل اطقأ (ط105ع طممأع ؟هنلع5 آ01 طع طاقامتتب هآ هل- كصلقتتك طع علتاعل ةتل
 مانط11نطعل. 8ع (طعينع[1متع ت020ع11م0لع طع اهقلزع طإن ؟مسصلتصع الطلع مصل ةاتاقل_ظاطانعتطععو

 -8اوموجو ©9, طعوم نمله" ءمطلت أ همك 0 انتنع طقتضلكطخم هياغط طع طعام 0
 طتللتتممأا 015كماع اداة 1156و زل 1هتمعم. آد اطلق /0ق', اع طققاع 7/0115 01 [تأقا 6ع 11
 طع ممات تعمل هت هجاطتتفل طلكامتخج هغ جل- كت لما1ال5 اوك مايطا1نذاطعل عاج عمد 1882 ةصل 1895,

 ةهل اطعزع 6ءودص 2 مع2100 01 اصاعموع ةعاتالااإن اص 5مدضتماط ثضطتوام اطقأ طقق ءمماتقاتعا
 (طغمات عاطمادغ اطع 205 هعدضتنل 1م طق 7/هزاكذ 01 ]ناتقم 1آ1طءخف زن 1228م, 1/1 عانعأ تحلم
 طولقع1 هور, ظستلتو (ةنعاو 001063 20 هل تعال 2ع عمقأل م م1010 01 510135 8501م8

 ةتمان0 طع 12161

 1ع ةعط7عل عمعتاك 01 طع 5كمودصتحط دءطممأ] 01 خضوطتقأ -- طق 50-عدلاقل "8وصسن 000عمته"--
 15 ةاعداعلم اه اطع ءمصاعتء 01 ظاتتنم معقم ةءاتم]ةتئطتم نم ام اطق اطل( 165, إن 3عا/ةدنهل 0هدلع5 01
 ععاوووصعع أم 8تانمط ةءطمامساتم: اطغ زمللسعماتمال طووام هزت 8طومائتمم ©99 نع عويتمرم 49, طع
 هطقماعع هد طع ببعواععم ©ةاتمطمنع ذم اطغ كيسطتلعع 81ةلنعهمت ةنمورجب :1١" ةمل لع

 غ2 1 1
 م27 المعمم (1970), م. 18:

 (35) طن. مم
 039( 016 1013181 ؟1فقا ل5, دع 8عومتمدمصسعع تأ اطع "سعال 0عوفتتإل, هجران ل وعر !/كدمع., طاوضدمل الدال ععملازا عوقب

192 
 (40) 0501018 5مل 1011, آما« ملف كتم اه الع طةزواؤمرإن نأ 5ءكعدعع (نزم ام طع اكن هعمامإل), 8هلات طدهععب 1927-48.

 (41) 8هطفقاآ مانا مضل ر 01 151/ انه ىل/ يعمم ©ةلاتصاتماع" , ةدصسدطقلوع العلتصما 111 وامل, انوا, 3, 1922, مم. 409-
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سلدنألا 2-2-2 2م سل ل مع لعل م ل ل ل ع ع ل سس

 "1ع 1لعم هذ ةيهطتع ةصكاسعمعع هر ظانتممعوتت ءمأع ممعاتإل 5هعلم60 اطلق غم طقحتع طععم

 0ل15ءوملعل هدمعع ةهل 2م هلك ص اطغ تأ يدقتاعت“ هغ اطع 195 هعصفتتتإل. طك مطعممتسعطم» د

 جام طاق طاع ام اطع ءالكعماك ه2 طع ععمفتم] (0هاطتعتكا انعصل هغ طع تعط هع طع ءعوضتمب ؟ةالطعت

 اطقم (م ةءلعماتكع م0012 ة09ةمععل مزن طع مدتاتكدس5 ه2 طع ©هاطنع طعمل, 8[ لذ ةئلإل

 اطعمرتعو هكعم ىهانصل عض م]عد 0 ءزاطق ةيهطتع هنن 0هاطتع ءاعطعطاكر 16أ ة10ط6

 1ةعاك. كد دصإت هةمعقلا]زن همدكألعرلعل همتمأم» ءماع ممعانت ءقنصع ا طع :ععوملعل ةك ءودعمات117

 1مممسمةنتطاع هلنط طع 8مسقفمألع ةقوسس ماتم 01 طع ؟ععطاعمعود ةصل ععمالعمعوو ه2 طف

 دهمط1وا0 عدنعل, 0ععولعمأا خرفط كحتلتعم مصب 1زللع ممعاتتإل, هد اطع هأاطعت طقصلب ةععتصعل هتاعل

 10 اطع ثم, هتعمأول ةمألتأ, 35 ممأمأعل هانا طال طع عاباأعاتعع 0 آعطأوب 0 0ع اخو

 آطممعتو عع, (620)1836. عرطسصع هوك لطعتعأمرع مممع ءدهتازن دعم هك د طوسمدستمع وص طق

 ةتوطتع ال15 21:09ءدعول م0عاتإل -- 1اهغا؟ 015106160 35 21 ةعاتانتآزن لععولعمأ هك طع طقطتتق 0[

 طع ةمدصتما ثيضفطو. 10062 00اج1 ممعانتل 0 نطاا0ادكأإل لعلك عل زاك "صم عفت ةمل مص مووتاتمم'

 1هزم طع 5دضمععمدك ةصل , 201 اطغ ةساطمت 01 ]عوبزكاو ؟عيلعإا, اك كءاتصسعأاتمم اننقك 20غ هدلإل 6

 هممكعونعمعمع 01 م011عمل اتمطعدقل, ةمل اع نحتددلتسمع هقسصمدتعم 02 ومع ةصصمءعدتاتك ]111

 28عولموأ ط0؟عمعع (عوتازل 135 هعصخالاالا), طاتأ 3150:

 ... 15 لععاتسفع دمرت 6ع مقعاتطعل لح 2 عيقوأ طعمكاتاع 0 طق هقانتع 01 زاك 110130 16ععصلكر

 يطلع, لعمال اع 012 ععمانأمع ةةماتسعللا,ب 01 طق ةاموانعطعع 01 ههتةأتا ع, ةصل 0 طف ؟ةعانلقت

 1ةهطرتع ه4 ةماع هصل لضقسمأاتع ممعاتإل, همماقت لعل طانأ الم غ0 5دغ519 طع انص0عدتكامصلتصم هان غ0

 ةمكمسسم الع زال عموم مرر (34)

 مح 8راامتم ءةماعت5 اطع ا/لءامرتحمم هيق, اطغ ثضطتع اناعرقتإل 1ععدمعإل هم انعم 5

 عئملندلااوب 202 عماتعم. طاععمأأا تن0ان10 ةلصتغ ه هعتامتس مكاسب ةطعع ؟نتاطماتا عمات ع 100 قت, طانأ
 طز طع 185035, اطغ ةنوطتع ةقععملممعإل 0غ [مطتقماتع ؟عالممب ؟طزلاطع نرخ 70 عدعول م06اقل

 دععرمم ام طقتنع طععم لعقصت اتا عازن لزوعورنلعل05)

 11. ةكهنس فص مدن وعتعم ذم ططع 2005 عمفست: طع ةصئماسكمم ''سعافتمععممك':_"[طع
 (ييلفيموا [خماع هك [ةاوس اص ادع دانم مامع 01 100

 راب طع ه0 012 طع 19غ هعصانالإلا 3 طعات/ ت20 داه7160 اطقأ ؟ععدتلعل ختضطأع 111تانقتإل

 طاقاماتال ذم 0 ل111تانعملا متلكمععاتال ع. ة8لوصإل 01 طع ا5وانع5 هت هماط م01 نان 11(ءاونانتع اطقأ

 11(ةرئوتإت طتكامكتممم طهل همصقآألعرعل بم ام طع م]ل- 190ج هعمفتتإلا هل تطتعط طقل طععم ص
 اطعام مهل مهدت 015هه: لعل, تنعرنع م طع اهلععم انم ةعدتم, اطلع انزمع طز ةكعوطأناك. طع ةعوطتع

 11مم 1مللسعمعع هر ظبصممع 6ةعوصصع 2ممطتمصمطاع ةعمتص, لمع غم طع معلب ةماكأ 0

 دعاعمأت 1 هلكدم ةمل اعزب 015مل تقعد اطمأ ءطقتشمعاتعا 1220 ظادتنممع --ةصل, تىمععأهللإل, 5مهصتمط--
 معوطتخس ان طع ه0 ه1 طع 1905 هعصانتإل. "[طع اهمقعع 01 اطغع لدتاع 5410016 ثععد 20 66

 طععم ونن1أ6 50 لهتأع طبطعت ز(غ 0ك اطغ ة8كسبواتتم 5موضتقا معات0ل طبقا 7/و5 2ععوانطأعل 101:

 معر10ل ذم [ذاقسصتع طتئامتال تنطتعأات, 25 2/6 طقالق 100 06ع3كألل 10 255635 1 165 615
 نطق ماعأل ال05 2025106160 ام طقكم طةوض "ةقععوصلمما ةصل نامل أعأإل لوط أ تملا" 1 طع ط0

 033) هعبتعسب ةعانمع. رع طلاسطوتعولل [!قانزعاتل, 1هدنقمإل 1836, مه. 404-408.
 (34) زطنيمل., م.م 8.

 (35) 50 1هدنعم 4ملعدمملعع [خ, 5ممهتكط ان(ءمداتععر ظلتساانكملا, ال/زا اذه ةدل ا تانعرأا تلق ئاحععد, 1851, مم. 17 تيا[.
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 د تا ما جاع دل دم دع حن و كلاب نيام ماو هوت و هج ةدرورا عع د موس ماك ا ع1 وره نة م١1 فرلقلاتك هك 8 هتاطننأ طمللرعع طواسءعاا طممأ © 1717 ءمأ

 طرضووعمعمل ممعاضت. العجب 5عومعمألز/ 2150, اص اطع م10001ءممقك 01 طع
 معوطتقم هاتدع, طع ةععمرل ؟؟ءقع ه2 هدمعاط للئانعط اعممصتسماع5 اتبااط طع
 ةوصع 8/010: ةصل 3 ةزستلتقع ؟ءعمءاتامم 7>له5 22 م1060 طإت طع :07ءعدمعول

 مورو

 عاورمع عمع5 هنن 10 عالم هم 20عمانبسأا 01 طع م0111ع1]2 انصتم» ةطعاتن معد (0ةنقهلقم ةمل
 طووبعمعمل ءمدصاتعم مدعم طع 10غط 1م طع 125 هعمل 11م5 هتلر, 01: 1ع1عاةصالإل, ل0
 داننممعأإ) ةاعرعماز معمل, ه6 طعس ماع مدتهلاعلا5 طعاجبععم 2هانعمعدل ةصل فثمعقط م0ءاتعقل
 301605, 35 ة>لعا1 هك اطع 01غ ه2 اع زمصعلعيتم هع طدقلم ذم اطع 01 جستمم 01 2707ءمعول

 ممعاتإل ةمل 115 "طررصعر طع طممتس ه13عم1]12 همصاتطاناتمس غم ظدتتممع ]زناتعر ص 1015 نزويبق)

 1عمرات ولت ان كود :

 آم اطلع ددلمع معاصر, 6060186 84011, 211023120105 21001 01 طع تودو)ن ظوفتاجب 8اد 2غ 0
 آتعول_ طوعؤجت وع ةموتس (08)1824, معستنمم طع خةنهطتع طعمتوت هتتط اطع هدم كطعل
 لتوءوان5ع غطقأ معاق عامتعد اطلع دقات 0 مطتلتع 01 1216م زلعدتك, همم اطقأ ةطماللو طمالب 1عاان1 ع 5
 طع عممادل0 101 طق 20ءعماممعع 01 طع [هطصقمأتع ةةمقتطتلا جن ه2 2 طق عون طتتقضل 01 ةض

1111 

 "1ع [.جهرسمماتع ةطتقأ ه1 دعمق1طثل1 اج مابدك اردتع ممعات, ىناطتعط "عم12ععل عماع م0عاتإل
 هك طع طتوطعمأ ملحم 01 [11عرتوتتإل تاما عدوأمل, ععطعاوأعل 2 همعالل ةممامهعط. '1طع 0 عاما
 اطقأ ؟عرع 315مل طزن طع كنمممااعتم 01 اطغ 0مهاطتع اطغونلتن هك 1تعمتلك متع م0ءانإل ةصل
 رمت 21017, غ0 ععاطعع» طالتط اطقن هلان لعل ىطتكأاب م10 ما( 2160 اطمن طع كعهطتع اطعمتتت 10ءانقتعل 08

 ارتتع م0عاتإت «مدق1 لعمل ع لذ( 25 عما تدعم امانا ع 01 هج ععمانامع 011ةعقامأ 5ماتتأ

 18 ا مععم طع 20110059 م0عات“إل 01 طع 5مودصلتمت ل5 ةطق0 اطغ اعتقل ع 05 ع
 طومأر اطغانع ةرعلا 50 ععاإل ةمإن 1[عدطن1عو 01 [عوعتلط]1220عز - - 6عا عع اق

 زد طماط  هماتضتانتعد مقهإل طع ه211820 طع ممعاتإل 01 دعما علا, اطع

 ءاوممم نع زمقمزا ملك

 اة ما 1315م0 زلعا ةعدتم طع نان عوأتو 01 طع ع]1ه00صكاتتلم [عاجب ءعو طومأعتل 3020 11 عواعتل
 هاه ةمعاعتن ةمل 0طيضماتمملاإل ةصل آكاقنم أ0 5مهتم, طانأ هد اطغ طققاك 01 هط ةماتتعلإل ل111 عتعمأ

 اطعمرتإل. 5مدصتعط [مددقمعع5 012 (نطلخولاإ طمالا ءممنعع 0عل010 08 هتعمامل 1022861 ةمل
 امتلأ 01 ه>(3 886120, 220 21 نا116 م0و9)1]111176' 5210 ام طقتنع لعزاا7 عل نونط 135 هعمأات1ال
 طععمعأط ممم قص عمو نمزج طع 'ةمتعغ هذ طتصقملتاإ) ةصل ععمالعمو' ه2 طق طق]1905 ءمانلل طع

 نوععل ام طع ةمئمعمعع هغ طع ةيوطولا) سبطناع "طع وسارت [8هدوقمععو نأ صصعقعب ةمل طع
 طوطاتماا# 02 اطق "103 ءتعم, ةطتطأاب 21 تبعك داعم, طع انهععق 0[ خنمطتمم اصف مس قمن وري

 (27) 1طن. طب 7
 (28) 16 علتمطانءعأب خعجزمالل, لةمانقمإل 1824, مم. 3982

 (29) اك ملعر همم كامب صب 97
 (30) زطزمل., 0 7

 031 طال, مب
 (032) طلو, م.
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 تاءاطعلاو تابلفتل ةتلا نم نورق : سلدنألا عجم هع مم ع همم كام ع سمع مم سمس هام ماس داع م ماس مس م هه عع مساس اس م هه م ما هياح يام تأ 30

 01 100 مقتتمالا ونت ةمم10ةعأا غم دنعأا 2 01050 ةدتطزوعأ. 8ز/ طع ةننص 01 طع 181 0ع

 11 ةيطاسعام همم ؟ةعامم نمنع طع مقصتعق نكان1]2)' ةقكدوعادنعل دبتتط ثمدطتع طعمتول, 04 ذاك

 ؟ةتتماند 111721 اطعم تعد, اطغ 1160-50 هنطتع (طعوتجت داهتاعل طزن 8116120 ةطل مطاتساتعل 5

 موووت نمل ]عربلعم ©2015 8تامنم نوم (طعص علمت طع هدلزن همغ ئه طع هه

 12100 8عطمالا طم5أغ 01 طع 1915 هعماتتتت, هله موأ 20 0عالب ؟انعأ 5/35 200ع0 غم طع لعطقأع

 1ع بم 11:ءععمصعأ]ة61ع ةغان006ه5 حقن عيعععالعوعع رعيصفتسعل 1[جعنطاتمم-آ[ةمامماك خعقطتأع

 اطعمتتل, هم طع همع 510, ةمل طعنعوت-[ةزنلعما» ©هاطنع ؟طغمتتت هم اطع هاتفي ؟عطماقتو

 سبمد1ل ععدمعتة للرب عظفتم كم ةقواستمع ه لعقمتاع داهصعع هد اطع دانطزوءأ, ماعاوشتسع 0

 عزالع ه (هاهلازن ممم-عمسستغافل ه2 طع لأ عيعما طتنوو(لر عووو 2

 (0ءءوكتممهلارب, مرصع ةتاطمتتك جتلا عاتم ادآ1 هتعلتا غ0 ةص ختنط هدتمتم, 20ةماتصع اع طعال/

 اطعمتعم مايغ 2م ةتنل طزن كزوسمسلت 239 وصل مصمم. 02 (طنم رتعس ذك ؟طمسمم لدم
 طمتصعر, هم-ةناطما“ بانط 1وطص 5طةلععدمعدت“ ةمل 8/111010 04 8اس مطإناو كاطع 1ةلمامتتن ه6 طع

 8012م معاوم ظرسمتتع اد كموتم (1816). '1اطع (نهصعاان 51 هز, ؟؟/طتعاط طقف هك 2 ةانطغأاع "؟1طقغ ةنع

 اطع هطاتعدنممك 01 84هلعرتت ظسسومع ام طع خضقطق)", طقف اطتق غم 53ه/ هد طع ةانطزءعأ ه5 طق
1 01 1211100110 

 .. طع عاوطخأ 01 ءان1لعصععر ل( 15 همدععأال عل, بأ11 طع آ0انصل ذط 1200اج1 01
 اطغ ىتوطو. 1غ 15, 1206عل, نكن ممدوا طاع, اطقهأ اطغ ©هنطق, ةغ طع اننتع 01
 اطعتتت اركأ ةماتقمعع امام ظابضمع, ظئقطم اطع ءةكأر اطتقأاا 1206 0[هانعطخ
 هلغط اطعم اطع ندع 0 :اطوسعر ا؟/اطتعأت 2/38 م16721604غ ةنطم28 اطغع 0136طاقلكب

 طمع طع عووعدأتما ةمل ةمعاعملا مدن 01 ؟؟عرؤأ 11 عوام اطتعط 125 200ماعل

 هصممع اطغع 1عماممتع ه20طق, طقق طءعد 015 ع0ا/هنع0ل ةنضصمد8 اطع

 تعدم للم هح اطصقكب هل طقأ ملط 15 هل1ئاعملمم, مم طااطصع. (...) ظطؤنامعر
 طم عام تباطتعات 15 ءعودعتاتهل ام تالعرتإل ؟ممعافو 01 ثةضوطتمس م0ءانإلا هك

 ىباطتعاط المك همرتطت 760 إن اطغ ثلضطك 10 2110105 5/]17/2 111 010م م م16ة5

 الطف عون دك 12100 0عع0ل اطماأم اطغ ظ09عدعول !طةمقعان2عع طال طع

 00620015, 220 طلاتط الطع كمنطع مآهلن ن0ممم طق 5005035. طع 205أ
 مرصصسمل ؟هدلت 01 خعمطتع ممعانتل 15 اطقغ 01 01501ءطق, ةطص تطلع داةإل
 5ععمم0ل /ءرذع :طئلصعد [0ععاطعتل اطتضان عطماتا اطع 500همطغعر هذ" طتمانعأط ةق

 ءمامتع ممعرل. كانعط ]15 اطلع مموغ ةقعاعللا ملأت 01 5مقضصتقار ةك ا76ا1 85 01

 (20) كحل امن, طدسنا- عدمت سامع انعانعس هل ارتكا متع لع [2وسعسممج_لعصستع ةعسس7سمل عه 714 ززنعوألاو 1659, ©همعمأتة عقل, 1755, مم. 0
 ع 55. (ةدو. م. 238)

 (21) طءوعمإل دوق الع ا ه[ 8لدل1ععأك مباع ادام ظدواتكال. 5ءء هلكم ادلع ظععمفإل معو ز8موربمسععك, ادعاسلعل زم طنع [ةعاتنهبعع هأ ةمعلعما
 معلنا ل ععاجب 7 65(

 (22) اع لع ل., للتع ب هررطاق جالا 9[ 5 عمال قرأ سنانعرب تا 1045 سنام طرعان نسمح انزكمع جاتعس هس تامودوويال اكظقتمطامواط, مل ماعل 0
 ميعاتتطد]ل تهدمافطاعر ءاعب 1801. (©8ل)' 40 هل عي 1 مم. 2 2506

 223) 5ع اكد 0مل 1 غو 1 1 اان
 ارا عما لع (يهمانطان اعل 0 0 1993) , مرت. 79-51

 (224) 6 111 0 (15-1753اذ), ةمععسعيبم ع ميلر ةمعلتعاب ؟لعامعمل ةعيسفمءعع اع سارتعاتل !"مءاتجعل وس ]نع عضعمل انها ءانعمب
 ا موعمع_هأ خمسقمتلع (هرررسعكلتت سستم طسسعع ةنتم اةنجل هلك عماطع اةنمع هيل كلل 3 ؟هأ. 1, مم. 41-27 [ة2 سل عل. 1848]ب ادتهامم , 1هطعب
 لع ان قزعتدا عا عال عال 1 1 تزعم فعمعست هإ الرع المقل هامات غل طرمكع لل اننع ورز هز [؟ةعانعر» ةعس الغ ةقياتعع تعقل

 , غ0! 1, ظلتسطاسوأن, 1814, مم. 130-55
 11010 تابع[ 1 (ةملق اه 0 الع 0 ا مل ةلاقع انو هنراعإل, ؟بارعمعوم طلابنا أ هج زك رانمعع مامدق ان ةعععرأ الغ ةعوطتع هد.

 طرا كل , ظالق. ام. طال [!رنرلمك [هععمع, 11!1كاهرتعمأ اللعب هغ لدغ آنئاعمقالنلع 02 الع 50هان[11 05
 21 1000 1[1ةممإل ماطنعلم هك © 0 1
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 رج مل ل رس اع رق ل عطل ف ون اح بر ا كن اج واب ون ا اورد نرد وب ماه ولولانك ةق 3 تاناطتعقا طللعع طءاسبوعو طمقأ 2 ا/عوأ

 32 هءعاوتطم همانماأإلا 1مطقطأاعل طن طعس, ءملاأعل تزممتكامس, ىطتعا
 ممم 0103 10 هاتن طولت آردضل. 006 010 هدم 11560197 05

 اطقغ فدتطاتت ىان11 ؟عاعمم اذه هنو آممل, منسم نطعمعع طع انبال1 هع 08
 عمم ام ظتاقتم, ةمل :ع-عدامطاتكاط اطغ 2هدصل اهطاعر 247

 آس 3 ل15دعيتامان مم, 06 طع 0تعاط 01 [مسقماتلع طاعاأاتماا 15 ظان10مع' ةمعلان0عل ةص طقك
 سفعستتام همانق , طلك نمامصن_هغ ظدعاتما طوعاتتت (2159)1781-1774, 7ةممص ءةءاعم ل

 11ةمطاتعمم'ك (طعمضتعد ةسل 1ل عمات عل 5مدتص هم اطع مةععادع ءطمصمعا 02 امكان عملمعر,
 اطع مم1غ ه2 طع تحنك2لعو. 8ع طاعطلا عطغنعل اطغ 01غ ه2 اطع خيفطو, هدمععتملاا طقأ 06 اطع
 5مدصتما ثضوطو, زم اطع همكم 155100 01 "هدم هصأنع (ءطلخولملعز ةعانمم ةمل ممعاتإت, ةكعتطأسم
 16 اطعغعسص تطقأ 520 هاظاأعم طععم ءممك106160 هتعماأمل لص اطغ طلموم0 ةعدقع 08 اطغ اعقب

 مععمأ ل108 غم طلح ؟1عان, مهملات ءاعامعماك هند 6 خم 01مل 101122ع5, اطغ مه

 ظتعاف عرف هان ةضزن "هسمقم معو 01 ءطلخةللؤل, ءالامعع طغت“ هيتعمامل هاتعتم, طعاسع >00ع]1عل نمو
 اطع 5مةصتما_ظمستمقمعوو 20135605. كوالا ع5 01 طع اكتمل موه33:60 12 2185 آه 0
 تاكللعع_لع_ بنوسملو 0هن10 ماعاتعاسسع طعم01عمول 0نطتع مانتتص هم عصاأدز اص اطغ 2ودجلعط

 فلعل, هع امعاحع كقسمأ من5 01 031 00و10, 70010 11م طع هرتتعتم 01 طع نعام هع ه1
 تطقس عمم عمع ةنل نال لسقغعاإت ه1 خاطب و انعام امتقعطأك 01 طع ظمانسل ؟"ةطلغ

 فك روع مرسم م1 دعم ةصمصع ظملت عطاعمسم عمغ ةءادم]ةتكر مانعا 02 اطع ط1 33116 11028617
 ءمماقتمسعل ذص عديت طابت معمم ل عروطناع ال/قك امادصل م طقتنع همانطأعامةناك اص اطع تكتعداتممك 01
 اطع هتعماأمل ععدئات5. '[طتك, طال اصماتعمغمم, 0ل5عل طال طع ةبصلقتم عداقل نانعوالمص 02 طع

 للععأ همدحتساتا 1 ءوألمل طعاج معرب 8دمأ ةمل 11ةوا دطنعط 11'ةيمس ىنطوعونعمال)' انتعل
 [عوماحتع. 'هك طع 28ع3 01 اطع ظلقأ هكتنكدلع تلؤك امو ؟عععمخ ام !همعأ اطع لتقل نعد ة]1:62لض/
 جللم0عل ام, هل 17جتطانتتمات 120 طءعد ةاتممم5عل ام م0176 اطقأ طع لنا 101031663 7/616 01

 كمدسصتما هدتئتمر, اطغ ةنطزءععأا ةععتعل ام همصصععأ !اكءاك دس 2 مزن مقهقبتقل هرلعم جبللط طع

 84هورتكان همصوعمأا ه2 اطقغ ءمانصتصب 9. عمم تعود, مقصات ةمل هدنعتك تس ماتكعل هه اطعإت
 عرعر 26لعماطع]عك5ذ م0وأ 60 2 50هاتت0 ةضل ةووعصغخملال]' معا معو مععأللالع 02 طع ساعه عانوا

 عاج معد هيطقأ ؟ ماع ءمصقألعتعل هلت عدلاو لت هعمأ ككتلت 2205, ةزلكاعم5 هك اطماتعطتب ةتل

 اناعروتجت (ةقاع5. 1غ لك ةممدتنعمأ اطقأ اطع هممععمأا 08 2 1[ءعياعتم كلت والمص اننهك ممأ 5

 ىكاقتم]اإل لعألقسعل هك زا لهان10 طع د طتصلتعل زنعوت !ةهاما طق "تبعواعزتط 6قذ" 02 كوصمأ نعل

 ءاعمس عماك ه2 اطغ 50-عولل1عل 1 ءواعتم ككتلتعمتتم» ردك مما طعزلممل ندفكأتمم, ةصل ةلااطمات عاد

 اطعرع هده جه ؟عمهت1 مطاع اماعنتوأ لص اطق ةاتطزوعأب النتكق ةةعيمعل ام طع طماتك نعل طمع ما

 ععمابتسمع ءانااموزازت اطقم طإن هج ؟مععأقل 5ءادماقتو' ىعموت نال هد اطع اضاع ةعاتممط طعاج ءعص 5(
 هلل 1717و

 1177م5 هك ل 21015, 35 311 15001010 10 15 كاوا ملل, 7/تا6 10110860 طال 3 طالت 6

 01 همي طهأ ءالطع# ؟عزعءاغل ه8 ةعععماعل طلق ياعرب هد اطع ةنطزوعأ 110 عونمت اطغتع بعنع

 201 ةققاتنم عادتك 2عقتسكأ اطقم 10: زا, تبطتعطب زن هضم اهنتعع, لتكماةزنعل اطغ ددصع الستات لك

 (17) اليزهل مم. 42-3,
 (18) اليمعم عع ظمعانعت_ مدمعاجب ئه لبع <"اهعع هك الرع اتلععمتلل ام الرع و سسعرعترعلا هن طع ظنه ععرلل_«عوارال, 8)' "قم

 ديم 8. 10. عالما هغ 1ءكمناإل 0 0ع[معل. هلل هك طع ةوعلعاإل هأ مداتوسممتعك ةمنل اقاع طعولعمدم» هلك طوعامإل 12 الع
 لدن يقارب 61 0 6ك علم 1774-8

 «19) ل. 120006 "8لئ1 مرو طععاوعع' ا طلع ا 01 اللوممم. لالغ !ةنجاعج هأ ظرملتعاب 8نعاروب, عا ع, آمه لمت, 1 824, رج. 24. 01, 17 ةعاملب كا
 عام مم. ان-انت.
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 ال وعاطاستامم لعدمادعد طدعأ5 0عوالدع 35 3 ازد معمل عاقل 78011. ظانأ 56861061655 5
 ةممهما1هنعو طلتك 1لعقم هد ءماع 320 ءكطلاةلكانك 2017ه]كر, 1عه01328 3510ع طانعأاو 16017 05 6
 ممعاتجت. 1ع جعرععد هرج طع هممحطممم 01عماقل ةمانتأ ن20لعضجام مع [طعدع 7هدلكك, هل ةععددتقت ق1
 طومعلر ذص اطع ]35[ ؟:2قم "نممن ظفهماعتم 3416و". مع اطع 5مدصافهل ل5 7/عنع "طع 1020عقأ 01
 اطعوع ةقط]عد", طع طقق مم طعوا ا نلتمم ق1 ةضصتمع اطقأ "هدنقض عمن" (هاططقتتععد 0 ءكطتالةللتل)
 هع "ه2 5مومتما هدتئتم", اطعاتن ىنطز ءععأ صقااقت طعامع الع ا/ةهنك هأل طع (نطتعماأتقمد 'هعدتسما اطع
 طةعدصم'. [نصان, ةكععطتطاوالوم 04 [خطعاسم ةضقل ةتاطمت“ 02 طع طنمامزال ه7 نا ةعاعسمممع عل
 اطلع 1 عالنع طععرو, م ععاطعا“ االنط عما عزت 0[ 18/لهدصصهاناط 13/010110 6ع اطع عاتماتا7-70هتتتع 0[
 هلآ "ماصقض عمود 06 طلح ةلنتن'. آه (طعدع ةنل ةان65عوانعم ا( 501165 اطع ةالطز ععأ تمداتماتع5 ام طع اطع
 بونك 06 (نطقم نقسم ةعدتصمأ اص م] لك, 'ةقل /طعاطع“ 1( موك طال طانتصلعال 0 طال لعقا قات, عال
 طقم عمل طع 5ةعممم الأم 5912ععمق'. ومع تبنماع أم ا78/حيعطستتممص (عالتمع طئص 02 طلق ةمم101ل

 04 طع ةدوهإت ةقاعت ذأ ةممعقتعل ذم 741

 الوم طن مصأك همتصتمم هن طع داتطزوءأ هوك دومرد ام طع معاباعل طوب ةاورجبإ 1 نكل, سوطم
 ىطمالتعل اطقأ اطعرع تبوك م0 5موصاقأط ءمرسمتعع 01 هااتولتإل 010غ“ الطقم اطع امالعصاتماط 01
 ممضاتمسمع, قأغأ هممع 01 طع هعاعطتةغقل اطقتمع5و 0 طق 010 010211665 725 2 5مةق1350: 3+

 مسقلتع لع تويسلقم تطتعاط 1ةهنطاسسامم 6طعانقننعل ام طع هصع ه6 الطع 010عمزع عماصقتعع5 ةل
 تباطتعا طبقك هدع 01 طلخ ةلناط 011165 101 طلخ 255610005, 7/25, طزن همرط م1150 الاغط 062م5, 2
 مر مملعرم هدعر اتنطتلع عمر“ عزن 0غ 8كوصسسماباط, ةصم(ادعت“ 01 طنخ ةناط 013 عقر طقق مماطتل#8

 انلكع ه كندو0ع ممن ءالعمد 3 دن عاع خيضوط زص اطلق قاتنع طلقا01/-

 ماب ورع, 18ةيطاستامد'5 ةاناطمتأتاز) لت ل ءوصتتتسعع طلح هم116عع ةقل 51620 5
 117ةيكمل, 1عا1ما 01 "اكملت 00116 عع, 0:كمل, هدأ ط:ه1عوومت“ 01 وعانكب اص طع آلا ع151177

 آه 8 مماع ذم طن ىوتمسم هرب طع ظوعتع 0نععمف هك كمعمععل (5)1745), طع ىععو ةص
 ءمماعتتت هرتعزم طعطتمل طع 7عالمد 01 لع آهلتعو, ةغ 2 اننع الاطقم الطف !طعاماعمأا 5عققعط 101

 هتعتصك طقل 1هل غم ه متستانجأتكاتع ماع ممأ ذم مممانلقتع اناعقج' هقمتكعداممممكأل© منو
 110100 171/35 620 عطا 8

 جبزالل هاطعا“ هعمل م موصعإز قد طمس اطع طوماعتتاط ههل0مك, طال اطع
 ظاسممموم (0طتضقأتممسو, بطه طقل طععم ةهغ الطتع مارت لونج ةقل 05
 ء«عمعلتالممك نعنع ةورمع 01 اطع اكأ دنز ةءاكق 01 0له2ععر 35 ةم
 هلسصتسمطاع زن0ل8عع 01 طلح ممهلاقن“' نطوهزلعك [18هينطتاممل. طع 6و1 طك
 ءهلل الع طوتضصمم طتتب ةهصل اطغ ةرقطق أمصب 2110 اطقإزن ؟تاعلت, الدهأ اطقاع 5

 (13) طوصعر اللورلو, عل. كاسنم 2 0هيسالطممع, 1, م. 227: '1 نعنعع ممله لتلسري دلتالل رصمعع ماعدعاتمم انهن هت 20لئانمصقل ىاععأ 1 ]ةمالزك'
 مرعاومع ام لنوم 0نأاءملع', 8عاورم ] ثمن هالعع اجبو مهميئعممأاع 1 تكلغل هانا ةرئالتمعدلاق هللا طئقاتهاربعإ ! !طصعجب زلهان ةك هءئاقتالال ةك
 اطف ةمعزعم(د لل الدع 0ههلعر طب لع كركأ مدعم تي اطع بعل عقتا. ] اروالع نمأ ه كلملزتعالا (0 عرعصرععع ندالدعأل لقب بنا ءونبأل 30غ ةهدحتأ اطنذ

 اتم لعات عاراعل ردع ده عيعمألز' (قيجريل ظاوصعر هر, كأم. 120).
 (14) آه طنع ءلتاتمات هز 5!ةلععدمعقمعب 1 ++, ل[. ظانومك, هزت. مرت, 120

 (15) 0طععصقتتعمك هب الرع _[وعينع 00هعوع ها ةريعيرععو, 8“ !ادمسدع ال/وضممر حل 1/0. ءاامجسب هع "اكن متاإب ما عوف 0علممل. آمصلعمب ةصماعل
 10ه. 1. تي ]. آ2هلك]ز عزل, ع ل. 11ءاعءادعم اص اطع 1انعأ, 0 جيل, 100017

 (16) ]هم متن لعورعع لتددعمملمم م" عصومق_ سجعم_"' عم لق _اناهتسم نهيريفمتتعم للعلققق, انقماناطا. قالعدضاع, 1989), ] ءءاونعل
 اهاع-معات عاراعمستعما ذهن ععفأ 1ع ةتامعات ا رمد هنك هلل ةيماتع طقلادلك هك الدع ةمدمتعات (زلصع اه ه مءانتاناتاز واقع عمل اطقأ 1110ه عل اطع
 عمدعرما ىلاسفاتمم هك دمعات زمعاقطتاأ ارب زد لدع عععممل طقاع هزل طع ]8/1 هعمابتإل آه اطقأ كاملال ] انهعع اطلع عماجتسو زداعدعكأ ؟نع اع
 هعلعماقا زد آل( ثردمزل هم عءاتماقمأبب كءعافم ام كليف عالا عزا اتق( ز( زك ممدوتطاع م ؟معقلع هآ د رببهيسعرمطتتلع اععلل. "اطقم اعرق بوه 1011 هدنعا
 طرب وم ةوععماتقا] ون 0هلطلعتكا ععومتطتاتاوب هعتممو ها الع انعم هأ اطع ءعضاننمإل ةنأ كمراتمانتمك اه مععلمست ههغغ انص م اطغ الدترل لععدمللع
 هأ دع هعداسمإلا هباحعم ذأ ؟هلعل ءهرصعستاطق( ديئاط اع لدع هك لدع ءععممل ريق عيحارتاع اععسل الدهأع تهعالكاعل هتان ذا انآ اطع عدل هك اطع

 نعمأتتطال

9 



 ماس مل نم تاو ع عاطل عواعماو توأم تورد عواط هع مدام داود و دعس هارت كاداع ماده اع م عع ماع م ماع ملاذ ما- مرا لملانق ةك 83 تناطتعوأل طملوع طءاسصءمعم طمقأا 2 177ءقأا

 ممععاجمل انه ل160 ه1 ]نا هدونجت اطعمرجب طقم ءممكز0ممعل 0رتعصنما, ه110 2م طع ةقداعمستعاما 01
 دم 0ع صامل هت عتم 0 اطعم "هتعصاأمل" ةقموعاك. 5هدمع ه6 اطع طزتمواط عدعد مرن 1ةلعل ذه اطلق
 ومتسأ طقحع طععم ءممقتتمعلر ةمرصع هأطعت" طقتتم طععص ]هلأ ةكالع عالعم اطع 0100
 ج93113516. مع طع ند هك طف 1715 هعصقتتاإلا اطعوع طتتمواعععذ طفل طععم انمتاعل آه 1/184
 وعطماوتو اعصمصعل طف خيهطتع طعم, هبطتعط ممكذت] هنعمل: ه) اطع معوطاع هرتوتم هك ؟طت7سعي 5)
 هل ةموطزع 06هعاوزع مكس عمعع هم اطع طتصضط هع 20و عدعقل انمان6ة00ان15 ممعاتجت: ه) اطع ةعوطأع

 هدتعأم 04 عمزع ممعاتإ 0) اطع ةيمطتأع هرتمتم وق طع 201عأق 01 ءاطلالة لقال

 طعس طع مماع 0( ةعوطتع [1[ة2ولت1ع 3/85 للكهان 5560, 65مععا1دلاز طزن طعم عقكلإل ؟نط0]ةقكر
 اوغ 1 ةهروطبمع اوك 5هعمج060 معدعاإل قع م معقصك 1018 اطغ زماتملمعاتمم صنم ظانتممع 015

 لثة معالم -- هما ىاعرعمج ممل -- هءاعماعل ةماضأ. 1طغتم ل15ءدنددأمدك 010 مما ةمعاتلع ة
 ععرستمم ةعومفا 20غ ءاعمفمتام لم ظاعم معمم ]1 عجونسسع لعماحامو ؟0مج معوطأع 0 ةمال ن0اطعت
 11 هيوطتتمو, هل اطعم عأممع, طغت طقمواطعودوم تنعم ه2 (00 ععمعتتل 8 مهطتتع 320 انكاتقلاال
 رة ءامطعل. ©دتا]هانسع 34ةموأعال, 0ع 01 ؟آدعأو 201108عزك, عمانتل عاه1عق 20 1ع5ذ اطقض ةلتع
 تك مدعما اطعمتعد مدععستس ع اطع هءتعتسك هز رطوصسعل, طع قةمهللز' همانمو 10 اطع ةعدطأع.
 11مم طع معاتعد هم اطع ةساطمتتاو# 01 كانصقتمع ةمل ططنعأ, هك طع ةماعمم160قعق5 اطع ثعوطو'
 طتسغعام 0231 اقهقأع 20م1 م0معاعإت ةهل طغت عمم 015 م0ءانع هانأطاتأ, 32110 381663 09 58

 طعما ءممع ه5 "]ه ممزتأع مهت* ماع آه 10117116 ج1170 تزن ل“ يوري نو" (10) |

 "طع طم عاتما همرتاع م عكإت: "!طعصقم 17ةينطسعمس ةسم 1 طمصقم ١17 ةعامص

 ةطمسمم [؟ةيطابتتموكأ 17, 8زوطمم هأ 01ه ععواعت, 2 م01عقذوت هغ ظصوعاتما !!ةعمقطتتع ةصله
 1عدلتصو ةوسدسع ذه 18ط-هعمانإ ظمواتوط 1عونصعل كتعاعو, لوك طع ممقم الطعم [1]00ع اطغع
 ماتوا عروزل 16 8دامتم. ]7 1749 اطعتنع ةممعقتعل هنت 2200/500115 "ىئلصورأ 7712711 10 6
 1 وريك|ناورماع طممروجعم" ذص لوتكلأو'5 ؟ععمجل ءللاتممس نأ طلتك نهمصكأ همس 01 (نعالةصاع5' اود
 يجمع, هممامتعستمع ةومرصع هغ [كبفأو 1لعدك ةمل 20؟ةمعتمع ةهردع هاطعت5 هد اطع ةعدطتع

 هرتعتم 01 108206.

 (0) [ةزكامزوع لع 1 طدلكزع !عةمعماكعز عنلعم انمع 8ةلعدكق لع اه 2همعزعي طوع عب ا, !'خططع اادكعت هن, لع !!كعولعتتع 1عدمعماك, ل وملك, ةأع
 11,1200. . "آم لتاعععمأ (ططعمونعم اذكاعل طرب ةكدمدتعب ةهعع الدق !هأ1 هزم (ص. 76):

 1) 1عمصب ممعاصب هغ ظعمتت عدعقأ معمل عالمممق. !1نتك زك الع لدعموب ىارمععل طوب تدعلتمسفت 8ءيضطع عدل اطغ هئتهزهءألإن هك ](ةللقمل 115
 2). [معداتمم ةئافتطاناعل اه طوبا ائزومععر زم اطع اتسع هك نالها ةاللققلل ب

 3). 1م عراتم» ةاافتطاناعل (ه 2هجع زعم (أ 1ع 5 ةعمهل.
 4). ]2 نيلتانعل مرج 0هاندنع عمعاقإل.

 3. [2عيلاعل همن فةيوطتع ممعامإل, هع ةءوابعل طإل ةاتدقتكع ةهل آ!نعأ.
 6). اطهيلحعل انآ نسمقتعاإ/ هد [8هددقم ةصل (0:ةعاغ ممعاعإل.

 (10) 1طأل. مص. 83-80: "يجبعأ مقتل ممعصلععب مقصت اذه ل'هماستهمك لأ [[ةمعرافك7 511 متععأ ممتع لع ادتددعع ةداتعالمأع هع وانغ لع معمق, ع
 ىععماتمعأ لع 31. لع ةانصقتدو 2 لع 81. طبعا, مقهتأع انهغ ةااعداتماا مدواتعان هز عععز قي هءالتع نانت ددصق 0ءاعزعو م[ ةيناوهلاع ؟؟مانلعمالا 36
 لودمسعع 12 معزسع ل'ععوصتسمع 1مم ةتكموكر دع ممانسمالا لتقعمستءوأع لابع ]5 ءموزععأننع لع عمد لعن (©عمملك-1هردسسعك هع هنا [هه0عع

 عابر طعقنن عونم لع ؟ءةن-ىعردطاةمعع. ( ...)
 ةحومتأ [لصنماتمم لععك !لدلتععكب هن مكمزا مملمأ الاب لع ال عمك ايرغك ةر [نعممعز هن زاغ الثا ةاناتع ءادمدع لعماتتك. آه ظلرمم ةه مغان
 ل'دمدععع 2( لعك معموعمع كانوصةءدهمم. امك ظكمدومماأك ةيرعما ؟موزععمتطوط] دعما !هك مءامتتعمت نانأ ]1 ةطتصصتماعععضأ 06 ]ءانتك 20انا ءقانال
 1106و, '!هانآمم 2 1لوردعتآأ مر عقع ]ه ءمرمجرمللاع لع اعنجك نعم, مهد !'همممئاعععمأ لاب 00هنتتندععمع ل' 8مم عصع. ةتمكأ 18 مابعد عع لانا
 ]13 عممع مدع هان ]15 ظلسع ءماتع عم 8عقمعع. ءللذ مهكذو لع ظهمعع عم اامللع, 2 دع :ةمههلتأا طاعض-اهأ لققك اهنيك 15 ةنلاعقك 2ةنك ع
 1"ظاتعممعز ىأ طلعم وان'مل الزأ عم ةقكعت معو (ةزلمك اندع 2هعوزع ممانا/ع]]1ع 5 ءاعموع عابغ ]هك لعطعاك لع ]15 وعوزع ةصعل ءمصعت 5'ةرصمقتكعت لفك

 1ةسعانعد 8ىكمقمعممأعر 8عوروعماكع دي [فالعدمسع, 2 ععمعت قا ءاراغلا لع اهاناعد ]عع | ةصعانعك لانهما عك'.
 (11) 0م اككةءطتتممملب 5مم ظاوسك, خةصطنع 1711ئةسض, ةلوياجستمم_ةنل_ الرع آلا 1

 تورينو ن ويكزعم 0:كمسل ان. 8., آامدقمن, سما ءءزن اانا لا علو
 (12) "قى ةربمما ءردعمأ اه الغ '[ةمكافا ممم طرفؤوعم ["(مهسانلتعقاعل احل قه اعوعنعل الامم دعال طادمدم اه التع ائاععومإب 78هع10"], ام ل6
 220 هل. هغ 1زدع آن 1 146 1 ؟[ممصمعا دنمل ءممج ادع 0 عزمقل 5ممهتكأل
 هأ [84]جبعا (0ةصدصتعد لع 5ةهقه؟ءلعق, 8زن ناطوعافد لدعاتك, ظعو. 1اذه هذولع قععؤنلارب :ععتكعل هع ءمصععأعل, هتاتلل 3 معا '[عوتك]ةان ود
 هل ادع طوعا ءول دعم طرب ةمماطعم طقمل. 1ع 3ةءءمول كلتئاتمات (نص 2: هاك), 80, آمولعممر, ملماعل ؟هع ل. ةسل 1, '!هوكمق ةصل 3. آ1ةصعع

 دم دع ةنقسل, ةصل 8. 100هلكاعإزب زص طولا -ةاملا. 1112001126, مم. علل
 اكاومم (هد, عزام م. 120), طعاتنعععد لدفن طع 5انمم]ءودعملا هع !ذ5( ءلتاعل (مععاطعم سزاطل لويتمزك' معا علئاتمم (1724). صه: عابوعر ل طقك
 طععم ةعععووزاط]ع ام دع هدلزن ذم زاع عععممل ءلئاتمم. '11رتع كاتمصاعررعللا دوق ءعمرلتساعل ذم هم همماع ةأ اذع ةمل هآ 8وعطسسامم'و ءلتاتمم هك

 ]ما ءاو ]مماجوانم [مكار 17+, طلتك انردع هتاط ه ءاممع أدلت تقانمم هك اذدع عللامعا هيناط هيمانتم هغ الدع 2016
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم نورق : سشلدنألا د 2 ا ل ع1 هاو دقت ول ترجم كاف كيما ماد 5 دال د احا وودت يسم

 تاقسلع لع ةدسصسمتسع ةصل طاعتتع آلومتع] دان طع طلضط ه6 طع ةعوطأع (طع0اإل

 تامسلع لع ةدسسمتكع (ص طماتم, 5ةلصقعاتك), عا1 طصمابلم 102 طتق طعم1هعنعول ةصم

 ممات6عول مماعمصتع, 8قك طع ئكأ ةءاطماقت أم ةال886قأ, ةقماتللل 1630, طع م؟هطقطتللاب هك ةص
 ةعوطتع انعدمت ةصكاسعمعع ائ15 8كمواتسم 5مدلم هر 220776دجعول ممعاتزن. هك 7611 هك ةه معوطتع

 1ةانومم هآ متع ممعاتإن ةمل هم ءأ5 هؤ طلح ملص كدسصمتمع'و 1لعمم هن طع قا 60أ 1
 5002 لاودءعصتسقاعل هاناك1لع 8عةمصعع طاناب هك 10 هك الع اعمماجل, انة ةعوانعاملا ةءطم]ةتك نم غ0 طع
 اطعوتسمستس ع 01 اطع 19اط هعمابتإل 7/عرع (0 عأزن نم طاعستع آ]طةصتع]ا 11نعاا5 :تدءا1مقطهةخمصد ه2 طتك

 اطعمدج/. 1ع ردك طع ممهتمس ةتنأطم117 هد اطعم طصلتعو ؟عاتعل (طع كاعد طت”س ةق "11620"), 5

 هلك 1ه0عع4ل اطع ةسساطمتو الطعم امهلع طع همصاتماءروإت دمام 8تامتم ذم اطع ممتل-1 8اط تعطتكإل
 1115 1121 1س عام عمرطقا5 (27)1671 دوك ننةصكا اعل 5ع عقل ةسصعم اطغم 8صمعاتقاطب

 اطع قركأ ه2 اطعم هك ءوتلإل 25 16729, ]م طلع جمدت, 1ةدقأ عموم ةيتاطعم ظمأ طقس ةتاطقت
 طعما عممع هر 5موتسص لص طلق ءالمااك ام اتمعع اطغ هدتئزصس هغ تبطقغ طعر "ةئطعت ءممكتستسعاال, ءةلل

 "[8خمهسصقفصعع". طلق 7/00 15, غم" تعا, ةلط0وأ ةلطوستنتم انك اا "تةعصخمل 11241:

 لعمماعو اطعم لتقف ععمأ ءمممعماك, تطلعات هنع ةهرمعاتسعمو اماعاتستم عامل هتلتط هامل
 101 عانأ ا:

 1. 'ططع همانتأر هرتعماأمل اص ةودعمعع ةنتل ؟مسصل ذم !1هيتكطعتم ءمذع5ك 35 7611 25 ه1هقدأ مول 7/011عور
 ىطتعأ آططم1ععمماعد ؟دماممألع م105ع دا01م5 02 اطغ الاصل غم طع طماتصل أد ظنت معقل 5
 01 هطلت ةارإل. كل لعوعمعت هلع هكاتكمدرتمسع 01 اطلق ةماسأ ه5 غم عونا لص اطع عقزت ةععاعطعع 0[

 2101 تصعد معاق ْ

 2. ظماع ممعال, لعراحتعل لخمس اطقأ ىدنطع هرتاعدامل معدعاطمسا 101 اطغ ؟ةماققألع. [آآان66أ 5
 5مودمتما ءمأع ممعاتجت هه لعيتحتسع امس 1اك ظئةمعا ءمانصاعت مون 0110هدنمع ©ةع2101. "؟طنقك

 ءماأع طقكر ص طلق الاعالل, هم ان1اتطقأاع 0 ةدغمل هرتئلتمم طانأ دعا 1عزةناقك 65

 دانع8عع5انمم 02 هم خروطتع هتعام ال12 ة/ادكاتما 5مقلل

 3. ]0876 ممعاتإل, ةانعط 35 التقأ تهنااتاهنعل طزن طع ثمطو ملص ماع-آكاوسصتع صعق, ةبطتعط

 مهك5عل 1مأم 5مدتص ةمل 15 ماعوعاتن مل ذص اطع ظخمسممسععاو, 200 تطتعا اناس ماأعاإت ةععتاعل
 هم اصل دعرعع هرج ط0 ةمعدال ممعانإل, مونءان] هنزل طن ميمون لتمع اذ( تتخنط طل 6.

 ا[ مصقصعع ان, طعن عأمتعر لص طسقأو همدععمالمم ه2 لع اعنط, اطغ م6ءعانلاتق#" 0116دا81

 11/01 ةيلخلط جبطتعا هعاامتم هقمععأك 01 ظات1ا0مءوقم, 320 65مءعأ2119' 5مهصتما 1161901156 6

 ءسصسطءللعل. "طع دتعععقاتمم 15 نايتاغ 5010, طنا نصلعمجأامصلفطلاع ذص طع ةتمصقلت 8
 عملت عااعممم عما ةلطصمدمطعتع: ذغ اصماتعك اطقأ التع تعابتتعمعع 01 هءعامتس ؟عوطتتعو اطهغ اطع

 (6) مععمملتمع ام نمار لممتاع لع !'هتوتسع لعم موصمست (1671), ظدع. اه 1720, "ث ]مااعر ام ةعوممتق هم النع 0ءعتم هأ 1هدصقم تقق", مع
 رعكككاتت, ' ... طع اهلع 84هدعلعتع هايسقزمع, 20ج هنانوعع ااعردمتإل ] طقنتع م دام عناقع ا/عمععمتلتموب طمالل هه اطع ةععمانما هك طلع عقعقأ
 اممتمتسمع, ةسل اع ؟كعملكطتم العم دوك انعسءعم نك, !صموتسعل للقن مصوترب !قتأتسو اةدعصا هك التع قةعوطو انع معا هز 1مددقمءاققر

 اهانوأا (١ الدلع :ةمأا هذ ظلعمإتع.'
 1( طقف جمع طععو عموعزاناع ام !هعجاع لذع ةيهعأ ءعاووعسمع زق الع تنمرلع هك 5يرالقتكع ممعمقعل عل ذم الدع 8هل16ةأقه آنطووم 0عكممل, ةو
 الع 8ظءلماتكا اناحعومإل, ا.مملمس. طبعا دععزحم 0 !زهثتع طععس الع هريلون دهايععع ءمصكنلاعل احزن لف ددزهيتازن هك اع دير عك هك اطغع ةتقطتع

 اطعم, دم كاع ةانسقتكع همن ةسل لتعم ةقلزن هععوفتومملاإب منل من ؟ععمسل طقم طابع ععازن هنن [انعاأو اعزكأ
 (7) ظيطاتعطعل ذم ا عنودمنسل لع 5ءوعوتع, تهرنلع, 1للوامأ»ع !ةكددهصماو ءاعم 1

 (8) 4 1ءداتدع هد 18هدصمصععم مصل اطعت» هيكوتسمل. 8 !/هدعاعنس اطسعأ_آعوسفاقنعل هبا هأ ظعصعألب امهملمم. 2ةمعل طال 18 8ةللغتعالال
 10ه: 5. [عزرتءكقأ تنقإلع لدا ©0هاع ام تعلطععم, 1672: تع ل1ةنعيعج ها ظجسسهسععتم 3518لع دقاتكال طال ... 5. اعستك. آمهله85 5

 . كعوعتعس_زربعم اعاعر 1م 8لموعتعام لع كوم هزع رص اطلع _ (0)نينسمل عت اظعسرومسععك, زد ةكعلععا عما علعاتمم هل 11 88->
 دا_؟عاعاج الورع زر عا ةعق,عاع. [مدلمس.. 1/720 5

 6 ل 1 , 701. ]1 آانمهلممر, 1722 (لن1؟عدعمأ ةلئاتوالل)..
 ؟. عا“

 تتعهتممل هأ ظعسسععت, أه 0.
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 4ا-ةرلقلاك هك 5 تانانسسموأ طمللعع طعاتبععل اتقكأ 2 اا/عقا

 01 211 ةكموعأم اطقأ ةتع ىداتآ1 2 ططهأأعا 0؟ همماتما/ءاؤإل هم عودت لد طع هداف طققأماال 01

 ةلحفملةلسك, 1 70010 انآعع غم 2ءاندع هد اطغ م0186 8عع26191 ادذانع 02 115 هنآاتتم] 1ةعقعإ 10

 1/ءواعم ظاتنممع 220 , 5مععالقعهلاإل, هم طع هرتولم هلل 0687ءاممطصعمأا ه2 اطغع "ةعوطتع
 1 طعمرزت" هموعع متسع اطع طلئمدصسم-فظضوطأع هدتئأم هل" امكان عل 0ع 08 50106 1ععإل 35م6عاق 01

 1110م عمل 1

 1. طاودععتمع دام016عد: طع ةعوطتع !ععدعرب عسل طع 1[ عواععم نانتعمأ 0ع ''هدتعتسم'' : "طع
 ةمعوطأع هرتوتس هغ عطجتمع عم اع »07 ءرعقأل لان ع

 لع ييعواتمم» 01 ةيهطلع ةصغسعس عع هذ طع طزيكط ه2 ا[ظورصقصعع ]1 عه طتتع ذم اطع 1

 ثععم طقك طععمد 2 دنطزععغ هآ لت5ءنووتمم ةطممق ظاننم معوق ةءطماقتم ةنصعع اطغ 16غ عصخاتلإل.

 ظذح ءوتلزن هك 1581, 61 ةصسقنتم 8ةيطاعت, ج3 ؟عطمامم ورم /840لعدقب 1220 7ع 2 6256 هرم

 اطتم ةنطزععءأب طغال هيتعمع لعام ممعوتم رتضمنف ©, هبطتعا ءةصقتمعل ههمانطاتمطعل ههأنل 1790,
 هباطعم '1ةعمطموعطت علتتعل زغذص طق تةلعع هلأ اطغ نعمل اطقأ 20110: مل ©قمتتاو مانطاتعمةمصم. آم

 اطلق همهرلعب 8ويطلعت ةانععقواعل اطهأ :!ئالاطع 35 طعأ] هه اطق وانعوو-طةكعل م0500 هآ

 220176دجمل معاق ءمانآل طقحنع طقم اذ هرتوتم ذم خيهطتع ممعاتتل, هطتعط ة0ءمتلتمع ام طئضت هه

 طةقعل نموه ةماط ءطاتصسع ةسل ةنعود), سيطعتعمم طماط آمتتم ةصل ©دعوعاع ممعاصب طخل

 ونة ه1 ىالواعام 06 م[0500لإل, طع انكع 01 كزتامع طعتمع دمام مكتبا ام طغت

 3مرصع 01 طع اطعمضتعو اطقأ 3ع ةضل طف 8وعطلعت'و تبهدتع طقم 011عو0ل] طوعص مانع مة

 معاج عع 1782 ةسل 1789 ون لاتقم فمصلتنعك, 2 ؟مودضتمط لعوانتا هلل زص 10ملزن ةصل ةساطمت“ هلل

 طع ممصنصعمامل طواله مومع. لعمرو ونوودأ ء لعالم ىاقنم ةئتوتع هوست ا!عنعمسسو
 ةمملتعو, 8دمطاعمت ةسل 1ةسفمطموءات نع هلآ هقسفم ةصتلتقع ام طموع بطم طقتتع ضوععمل ع

 طتمأمو' هأ طع مععصمتقلا)' ءممن01ءرجز2] اددانق 0 طع خنوطتع ان اعروتجت اصلع مع هد ظانام مر

 ةنتل اطعزن [عوتعاتا]إ' ةممعدت وع طع ةاقمأ أ عوووإلد 200 لزووعاقأت همك ام لاتكا216 بطقأ طقإل

 مع امرتمعل طع م؟عطتمأماب هغ طن لعطونع. آم عاب طرب اطغ طتتت 01 طع 18اغط هعصابالإل اطلق 6

 طه ةلتعولإ) طةءمرصع 2 طقعاعمعزتعل مهئاعت“ هك 601019 ةاكإل ةتطمات ع ال1006 52101815,

 عىموماقلار ظرعوعط هس ظقانمط. 1غ 15 نحنع اطقأ ةصلتعد هل طتم 0110هجري داو1اعل اذ 2 عدا

 ةمم1موعاتس ع زغ دتلط 2 معرب ةصماعطغ ةصنم ةصمل 0لءعمعتن [ممساعل عع 02 طع ةددعماتمل عام

 عاقاتمو, 501 هعوسماعب, م ثتنوطتع, آهاتم ةمل جهرسحمعع م0500, ةكصلتنعدو طهلصع اطغ سوا

 5تناطم]قم ام ىدانعععدأ 2 لتئاةصعاتمال طءاط هع ][عقنتقل ةضل م0مانا1ضنن ةرقطأتع ممعاكج' هه اطع

 مموولطاع ةلماعمعع هغ و مدعدلاع] [سةصقصعف م0مانأقنع ممعانإل ذم ةهلدشملولنو) ]قوس بعت ز

 لانكانمع ذك 10 طع لمدع غم 11 (طووع تنطم 12208 تأ ةالوصأ همماتت ان اتمصو ام اطع لعطونع, جبع معمل

 ام عم ةك 19غ هك اطغ عوتازت 16005, مطعم اطع قدما طئم هغ طف 0011-50ت0 ةعوطتع اطعماتإل

 02ممعقتعل ذم ماللطأ

 02) عال هفعتسف قال مدققلل 21018, ندم 6 ةلمسسممتم مرطتعمب هرولعمعععب حيطاتءوأم هعد معع آه ميليسم /هللو مه مو ةمممام2 هم

مم "1 قطع ءادتر موكأت عازعرع لع 5. ق5, نه طءومت لعواع لعلاو ططانعوا ائزطاتونععد لذ ة/كهلعمم. آه 6 4هلعمق
 0 اما 0 مهم. ©ةءها

 ١

 ,؛١ 6

ع 4موطع د 5مدصتما 5ءطماعسطتم, [مالعمب 8. , ظلال, 0 39-40
 (3) 11011207, ]خ08 1 , 151 هنت ةصق ط

 0 0 0 1ع اديب ٠ 0 1 !ءانع مسعد. لعاأ'ةطقاع 1. 0 806م 5وعام لعا1و 2

 1 تف ءام3ع 6 عاام ا .عااععع لت ة/كدواملو. وعم / 102 0 ,
 6 3 تاه معمم اعملو, 1110000737, ةاعب
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10011160 : 

 طلسع طتصلت عل ةصل هدع زلعونتك هع, اطع آ[ذاةستع اتم علمتم 08 (01ةم203 هتعمطتةللت قسع

 ام ةصس عمل نممد اطغع نةنطماتع 8[هدقتعطو' ةصقا عدل ص اطع 012ه 20182 ءهةمتخقل. ”؟طنك مل

 ناطعن هضيعاقل العراق ممل ءهمسممصعتم012860 211 هعتن طع ىههئ10, هآ ب طنعاط ©هاطنسطاتق'

 0150م1 عن ه[ خم عتتعو 15 الع طمقأ تلعا1 ز[صمااوب طقحع طهلع هك 1492 ه عمقا عمطاف نعوم ذم

 اطع طئمامإب ه6 ذموتم. العا اطنخ لهاق, هطتعط ةزيمطماتععو اطغع طاتط هك طملعتم 5مقتصب

 ءوامطاتئاطعو اطغ لعظملاع 5عمءزتوالمم طءاس ععص ابو كتآكنب165 اطقأر ان /ةقالتمع 0ععمععج, طل
 طععم لص ءهمدقاممأ 300 اصالسمأع اماعت“ةعاتمل 108 ممتع اطقم 5ءهالعم ةنتل طفلك هعمطتتتقو. طع
 انستل !آكاقستع ماعوعمعع أم ةتطوعوسعالا هعصاسأعو, 15012160 ههل همطقامصألإل اطتنعوتنعمعل طال

 اطعم هاكقعأول ءهدنطماتع هنكلعا, ءمدنأل 0مأغ همتاتمتتع طع خعوطتع كدافتتلل همطاتطاناتمل اص طع

 دونم لعوتعع, طم عرعر اطقأ طمقإن طغر اطلق هنآضتتمل 5عممانمالمل طقك ممأغ م:علعمأع0 اطع
 12120عج كناكنتع م ء>نمءم1 672606 و عيعمل ظةقعتقمأتمر 2م" طع ةعاتعتعس ءداق ةمل صك عمءق 0

 الطف 0 هعمسمسع هنلطبتع لص وان طوعونقمأ هعالاتتتت غ5. '1[طلق 125هتدصاأتما طقق طععورمقم
 1م طع معداعرتت >'ه:1ل, ةصسل طقم لعاعنمتمعل تع ةيقحتسع 06 هم ةماتتع طاقصعال 05 6
 اطقأ مهجن 65ه (ةطعل "مصلد] نواقص ةان01عد". 3/1 ةماعصأتمم اص اطلق 1ةعابتع اذ 1م ةنععامعالال
 11م9 ةهصل ةكدود5و طع هتعتمحك ةمل لعن ء1همسمعمغ 02 اطلق ؟2قءاقماتمم» 201 خل- فصل هلو ص
 جبعواعاتم ةءطم] هتضاطتم, لقا صع عرعقصمافد مهمهتصأزن هنن خل ه1 نك1 قلق 116م ولإل طلقأماإلا 115 ةه
 هلاعالمأ 2غ 01500عءامؤ اطع مماتك ن5 200 5طه معد 01 طق 1:ععان1 عا 1212 8عق (طقأ طقتع 66
 ذم اطع متصل 02 تنعوامتتم طلئاماتممك 020 ثيسهطأمأو طم اطعاتع ةعدتعاط 208 هطزءعاتاااإل. 6
 ماعابتع اطقن "عاطوتصم 01 مل - فصلملاد5 15 اطقأ ه8 2 امدعط ه2 !1 عادا ءقكاعل متم تبااطتم هن ل
 سم1, (طقغ 15 20غ 50 لتكامتأا, 201 72/05 نانتأع 50 ةلتعم. "اق عالماتتتل 01 1111و 0

 15 5 1عراتاع هدع 102 و :عللععاتمم هد اق ةاءاعدأ 01 ددعاط 2 ل15 اه ع6 01 65

 1ع دنلوب 01 5[1]ةستع 5موتم اد ظاناتممع طقق طععم 2011هصقل]إل م12ععل دباغطتم اطغ هتطع
 01 0تعمامل1 ندد هغ ]1ةعع, هغ 1[عدقأ ةاصعق اطع ى5غ00ا/ 08 01 عصخاما تان]اان165 طععقتت م 6

 دزلواعال 2120 دغ الطع 6عولسستمسع 01 لطق 1915 هعوضلتتت. 5ءا012ة12ةطتلم هذ ثلث ل 2لال5 512205 5
 02 عم00 ءءىيوسصماع 01 طققام 0 عضممطتعمل همممدعط م 2 لتكأاقمصأ هدانا: عر [ع22م010119 ةصل
 5م061011): للواممأب 25 ةماعدعمامأاالع 01 هه (ن3عصاهأ ءكتاضنتخه] 5ةءااتضؤ, عودعما قلل 01 عاعمأ
 11ه اطغع 2231160-50 777 ءواعاتم ءال/أ 1122101. 856 طقأ ةق ل( مقال, 1]15هتملع 5مهتنت م1ع3عماقل 5006
 5معمالع ماماطا ععمع اطقغ 72306 اطنخ ةممانهدعاح لأ 11 تنعمخأ نمت اطهأ 01 اطغ 8110016 دما. طقق
 للئامممع, -- 0ع ةاطقلا 55غ ملاعب وتل5 -- 15 لططتصاوطعل طال طع ةمععافل ءطقتفعأاعا 01
 فصلها تكأقس تهكاتلأاناع, 2110 اطغ 12028ع همدقأت“ اتعامل انمه1خ 1[ ال طققأ 011325 2110 1261-01-16[:
 زاك طالطتتتل طقمعاعت, 10 دممع ةعطماآةتق, اطع هممقاممأ ةاننان ععلع اتلغط (نطنتماعصلمتل, 107

 هاطعتنتك, طاتغ صمدأ 01 هلآ, طع ةلطةزبو (طمانلإل نانع5اتم1 01 اطع ]ك1 هلع اآصكاانعاتعع 011 01026
 هضم طع طتسضط 02 5مدصتما ةصل ظادنممعمتت 1لعمالاول, ماتا هغعل 20غ هدازن اههتصعل 1 عصام
 -- متوطا1وأك --, طانغ 3150 طاقامتتقممد 08 5مدتم ةقل 08 5مدصتمات هتأ هل العاقل ع, م 001

 عاعزفسأ 50:15 هد اطع ىانطز ءعأ اطقأ ةتثع ةقذعداتهال غ0 ةصاإن ةصهلزنوتك ه2 طنم عاصم

 * 31 همأا هأ اتك 1ةءابعع زك لعوطبو عمد محزن 0جكمعل الاذاأ ننعمتك ةصوامدفيص عك عمد 4ممر معارعو ام 8لسماتس 5ممتصت طع ا؟ قاع
 ظرتلعع م (نتانعمال 8زطاتم عن ةردططزن هغ مسلما دعتدند 1اتوام»إل هيجل آئاععمأانسع (1993)

 17 22 10مم ه4طقتنال اديءع, "آدامهلان ععاوم. آم ترقاتعملد هع لءداتقلاللق0ل لع ظعوممم", 11ءااوق لعا ةو]همح هي اه ناعما
 يمدصمامب 14ةلقل, 111معلمم, مم. 42-15 عزلععاك هد االتع سيععكاتم» هك الذع ورتعشتم] ءاددع ةعاعع هك ةمحتم , هل عالمك 3 عممل ةابتعإل أ

 ععارهاهعمطتم هم التع ععدعرمل ةانطزععأ هذ ْمهلقاانعتم ءكنآاانعوأ ةعادت هن ءاطعتتتم هنتل ] ةعهعإلا
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 1طنك عوومإب ىلا طع دم ذمكتعطغ زمغم طف 069 ءاممرم عدغ ه2 طع 50-ءدللعل "خعوطأع طعمتإل"
 هذ طف م209عمقمعع 01 آععإل ةقمععام 02 ظابتممعمت ا[ عيقطنتق, ةمدنم 1ك هدتوتسح اص اطع 17م
 عماتتإلا م طع دطموأ [عععمأ هممت اب انمصك. 1[ ةتططقر لص اطع وأ ماهععر, 1م 68ةلادتع اطغ القال
 ذم رطتعط اطع م1عدعممع 01 خهطتع كاعمصعماك ل انام موسع 11622 01:65 !قك 6ععد عئملابةل]ال
 1هعمومت27عل ةصمصع [[عواعتت ةءطماقتك, هل ذط طع ةععمدل ماقعع, ام 0لعمممدكاتلأاع اطقأ اطع

 دلتا 06 1م هعلد اطند كعوطأع ماعدعرعمع 7/05 101 10م طعام ان 011

 "[6ع سوا مهنا هآ اطع مدمع“ 7111 نمعع طقعلع طع عدباتعدأ ةننلذع5 هج اطغ كانط]ةءار اه اطع
 انعطغ هآ زاك طدسومعدمس 106م1هعزعدل طةعاععمانضلل. ثك زغ 7/111 5ع دطماتلل, اطغ لعطونع هد ةص

 معوطتع همتعتس 2م ىنعط اعمرن !:1عمصب ءةاعرمعصتع هه مسصملاب طجحسق هتلر, اطغتس ةممنعقللال, اطع
 ءطقتةلتماتك ةملتتاب 2/عاتع ةان عميعكاقل نه تدنإل ه5 اطغ 163035, 3 هعصانلإال 2820 2 طهلك 610
 آونطعت ممل": عواذ رعا] -لممم دان 0من, هن طع ةلئاتمم 01 8 ةيطاعتتاو ةكدوإل. 1 1/111 ل15ءانوذ 6
 (ءمصق 02 طع ءمم05هكإل نم 10 طق ةج0ل 01 طع 19 هعصانتالا ةصل ةطماتب 0 جباطهأ ءةاناعلأ
 10لعم]معزعول ئنءعملك ذم ظن معمصت اطماتعطغا لعاعنمتمعل اطق 5ةطقمع, 0عالعاممرسسعما ةقل

 000عءمامسعع 01 اطغ "خةعوطأع اتع5أ5".

 "1ع دععممل مهلك هل طع مدمع 7/أ11 0م لعرماعل ام 20 هعصاتالإل «مداتتطان10همق غ0 طع
 "موطتع اطعوتو". '1طع عفوا 209ةمععق 17 ممله نك1ةنت طاكام11عمل ةصل ءنلانتفل ؟عةعوتعأطر طع

 ل15 ما عاإل 01 معالا 50111عع5, اطغ ةنقلزلك15 02 010 هدفك ةصلر اط م011عان121, 1216121021 20

 1م ع2ل15عاماتسمتا) «ما11ه6هرتمغممر طقتنق ءمرت ناصع ططقمإل طلت مما طعدعد تناطتلع ءدقاتم ع 001غ هد

 هاطعتو. 1 7/111 56521012 1تال1عات/ اطمدع ء021707ا1وأهل 1ةذادغ5 الكهأ طقتنع طعم تقوعمأتمل ام اطع
 لعطواع, ةطصل ءهاولطتماع امعاز ءممعاند1:ٌمصك 20عءمرللمع (0 اطغ ءادمص عاموق 106010عأعول

 طةعاععممانمل اص طلعات اطغعكع 2مم10001165 تلم

 (*) ططءرام, يكانلاوك قعوطعك, نهممعزم عنمممع لع [نالعمان عم عا هرعع لان عمك, اهعاتاسام لع !؟ةلمامعزم, طخنوع لع !4علتممععات 6,28014,
 813لل, كموسل
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 تاءاطعلاو تابلقتلا نم ثنورق : سلدنألا ناخب كاك نو كاي آت ات قا ارا كدسامر ان رحم نان, تاةموب تاق هاك هبال هس هن د ناوي داي عا اعف

 « ةيبرعلا ةيرظنلا »

 ةيبرغلا تاساردلا ىلإ يبدألا لاقتنالا صني اميق

 (١7ق اا ق)
 زتيروك لينوبراك ويديبأ

 نم ةيسيئر بناوج لوصأ يف « ةيبرعلا ةيرظنلا ١ ىعدي ام روطت يف رصبت ثحبلا اذه نوكيس
 ثحبيلا فدهو . ةيلاحلا ةيبدألا تامهاسملا ىتح رشع عباسلا نرقلا يف اهتايادب نم ةيبوروألا بادآلا

 ءاملعلا لبق نم ةيبرعلا ةيبدألارصانعلا دوجوب اهب فرتعا يتلا ةيلاحلا ةقيرطلا ميوقت وه لوألا ماقملا يف

 . لئامتلا نع نوكي ام دعبأ يبرعلا ريثأتلا دوجو هاجت فقوملا نأ نايبت يناثلا ماقملا يفو نبيبرغلا

 ةيفلخلا ءوض ىلع « عوضوملا اذه يف ةركبملا تاساردلا ثحبلا اذه نم لوألا مسقلا عبتتيس

 ةنس ىلإ لصت ةركبم ةرتف لئم هحرط ىرج دقو اركبم ناك ةيسورفلا حورك ةيعوضوم ةيحان نمو ةيمسرلا

 اهردصأ ىتلا ةلاقملا وأ سردنأ بألا اهب ماق يتلا تاساردلا نم فصنو نرق لبق يأ ء« م
 تررق ىدم يأ ىلإ حضويس امك « رشع عساتلا نرقلا ةياهن ىتح ةلداجملا دونب شقاني فوسو . يرييبريب

 : « ةيبرعلا ةيرظنلاب ١ لوبقلا روطتو لكش يبوروألا ركفلا يف ةيدئاقعلا تارايتلا

 فاشتكاو « ةيسلدنألا ةراضحلاو خيراتلا ةسارد يف ةمدقتملا ثاحبألا تتبثأ دقلف نيرشعلا نرقلا

 ةددعتم يملاعلا نواعتلا تالاجم لالخ نم ةصاخو « ةميدقلا رداصملا ليلحتو « ةديدج رداصم

 ينإف كلذلو ىرخأ تايضرف ىلع كشلا نم لالظب تقلأ امنيب تايضرفلا نم ريثك ةحص « تاصصختلا

 بسح ىلع جئاتنلا ميوقتو شاقنلل ةيرورضلاو لدجلل ةريثملا لئاسملا هذه دقنو ةعجارمب موقأ فوس

 . ةيملعلا جهانملا كلت اهلالخ نم تروطت يتلا ةريغتملا ةيدئاقعلا ةيضرألا





 برغلاو قرشلا نيب يفاقث رسجك سلدنألا
 « ةيبرعلا ةيرظنلا »

 ةيبرغلا تاساردلا ىلإ يبدألا لافتنالا صخي اميف

 7١( قال ق)
 زتيروك لينوبراك ويديبأ
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